
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Terça-Feira, 21 de Janeiro de 2020 - Edição nº 10660

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br



Índice
COMARCAS 4
Segunda Entrância 4
Comarca de Água Boa 4
Diretoria do Fórum 4
1ª Vara 4
2ª Vara 8
Juizado Especial Cível e Criminal 19
3ª Vara 37

Comarca de Alto Araguaia 38
Diretoria do Fórum 38
1ª Vara 39
2ª Vara 81
Juizado Especial Cível e Criminal 133

Comarca de Barra do Bugres 145
Diretoria do Fórum 145
1ª Vara 145
2ª Vara 165
3ª Vara 182
Juizado Especial Cível e Criminal 314

Comarca de Campo Novo do Parecis 337
1ª Vara 337
2ª Vara 371
Juizado Especial Cível e Criminal 389

Comarca de Campo Verde 462
1ª Vara 462
2ª Vara 495
3ª Vara 524
Juizado Especial Cível e Criminal 532

Comarca de Canarana 649
1ª Vara 649
2ª Vara 671
Juizado Especial Cível e Criminal 693

Comarca de Chapada dos Guimarâes 714
Diretoria do Fórum 714
1ª Vara 715
2ª Vara 744
Juizado Especial Cível e Criminal 766

Comarca de Colíder 796
Diretoria do Fórum 796
1ª Vara 797
2ª Vara 830
3ª Vara 890
Juizado Especial Cível e Criminal 903

Comarca de Comodoro 941
1ª Vara 941
2ª Vara 958
Juizado Especial Cível e Criminal 980

Comarca de Jaciara 986
1ª Vara 986

2ª Vara 1098
3ª Vara 1140
Juizado Especial Cível e Criminal 1149

Comarca de Juara 1193
Diretoria do Fórum 1193
1ª Vara 1194
2ª Vara 1198
Juizado Especial Cível e Criminal 1232
3ª Vara 1238

Comarca de Juína 1243
1ª Vara 1243
2ª Vara 1288
3ª Vara 1365
Juizado Especial Cível e Criminal 1423

Comarca de Mirassol D'Oeste 1463
1ª Vara 1463
2ª Vara 1533
Juizado Especial Cível e Criminal 1649
3ª Vara Criminal 1699

Comarca de Nova Mutum 1717
Diretoria do Fórum 1717
1ª Vara 1718
2ª Vara 1767
Juizado Especial Cível e Criminal 1805
3ª Vara 1922

Comarca de Nova Xavantina 1927
1ª Vara 1927
2ª Vara 1933
Juizado Especial Cível e Criminal 1958

Comarca de Paranatinga 1974
1ª Vara 1974
2ª Vara 2001
Juizado Especial Cível e Criminal 2117

Comarca de Peixoto de Azevedo 2118
2ª Vara 2118
Juizado Especial Cível e Criminal 2147

Comarca de Pontes e Lacerda 2147
Diretoria do Fórum 2147
1ª Vara 2149
2ª Vara 2182
3ª Vara 2370
Juizado Especial Cível e Criminal 2390

Comarca de Poxoréo 2476
2ª Vara 2476
Juizado Especial Cível e Criminal 2577

Comarca de São José do Rio Claro 2591
1ª Vara 2591
2ª Vara 2624



Juizado Especial Cível e Criminal 2636

Comarca de Vila Rica 2691
2ª Vara 2691
Juizado Especial Cível e Criminal 2706



COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 10/2020-ABO

 O Doutor JEAN LOUIS MAIA DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR JOSE RILDO COELHO MACHADO JUNIOR, matrícula n. 36618, 

portador do RG n. 23321989 e CPF n. 042.566.131-88, do cargo de 

Assessor de Gabinete II do Gabinete do Juiz da 3ª Vara da Comarca de 

Água Boa - SDCR , a partir de 21/ 01/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Água Boa, 17 de janeiro de 2020.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz Diretor do Foro

 PORTARIA N. 11/2020-ABO

 O Doutor JEAN LOUIS MAIA DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR KEROLY WAYME RODRIGUES, matrícula n. 41256, portador 

do RG n. 6116188 e CPF n. 054.702.111-93, do cargo de Assessor de 

Gabinete I do Gabinete do Juiz - 3ª Vara - Comarca de Água Boa - SDCR , 

a partir de 21/01/20 20.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Água Boa, 17 de janeiro de 2020.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001437-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA PEZZINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEÃO RUFINO PROCESSO n. 

1001437-52.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 22.539,99 ESPÉCIE: [ISS/ 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA Endereço: A. PLANALTO, 410, centro, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: PATRICIA 

FABIANA PEZZINI Endereço: Rua 03, n 330, Bairro: Centro, ÁGUA BOA - 

MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para, no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de direito. 

tendo em vista devolução de AR de citação do Excecutado vinculado aos 

presentes autos, no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo 

deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir 

do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA 

BOA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001359-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CELIA KAUFMANN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEÃO RUFINO PROCESSO n. 

1001359-58.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 6.514,47 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA Endereço: A. PLANALTO, 

410, centro, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ROSANA CELIA KAUFMANN Endereço: RUA B-1, N 137, BAIRRO 

RODOVIARIO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, nos autos do 

processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

ÁGUA BOA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001441-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI NAVES NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEÃO RUFINO PROCESSO n. 

1001441-89.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 7.754,98 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA Endereço: A. PLANALTO, 

410, centro, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDNEI NAVES NASCIMENTO Endereço: Rua: C-9, Sem número, Bairro: 

Guarujá expansão, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que entender de direito, nos autos do 

processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

ÁGUA BOA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001650-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEÃO RUFINO PROCESSO n. 

1001650-58.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 35.463,36 ESPÉCIE: [ISS/ 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA Endereço: A. PLANALTO, 410, centro, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: SELSO LOPES 

DE CARVALHO Endereço: Rua: 11, n 650, Operário, ÁGUA BOA - MT - 

CEP: 78635-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos presentes autos, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 9 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001358-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEÃO RUFINO PROCESSO n. 

1001358-73.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 5.577,81 ESPÉCIE: [ISS/ 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA Endereço: A. PLANALTO, 410, centro, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: ORLANDO 

BENEDITO DE SOUZA Endereço: RUA 18, N 144, Sala B, Bairro Centro II, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO para, manifestar-se requerendo o que entender de 

direito, nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044584 Nr: 5135-83.2019.811.0021

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ogier Oliveira Lobo Filho, Erico Antonio de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Pereira Leal, Beatriz Ferreira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício de Macêdo Loyola - 

OAB:14694/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Moura do Vale - 

OAB:GO0044604, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 3453-40.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Souza de Oliveira, Valdivino Borges da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fl.249, considerando que os valores das 

RPV’s expedidas nos autos encontram-se disponíveis em conta judicial (fl. 

246/247), EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás para levantamento do 

numerário, na forma requerida pela parte credora na petição acima 

mencionada.

2 – Após, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste requerendo o que entender de direito. Em caso de inércia, será 

reputada integralmente cumprida a obrigação.

3 – Decorrido o prazo, remetam-se os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de dezembro de 2019.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85063 Nr: 3900-28.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Milena Piragine - OAB:17.210-A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por 

GUILHERME MARIO SAEDT em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL, ambos qualificados no processo em epígrafe.

Após regular curso processual, a parte credora se manifestou 

requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados em Juízo pelo requerido, bem como, a extinção do feito em 

razão do cumprimento integral da obrigação (fls. 63/632).

1 – Ante o exposto, este Juízo DECLARA EXTINTO o presente feito em 

fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II e art. 925, 

todos do Código de Processo Civil.

2 - EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás de levantamento dos valores 

depositados em Juízo, na forma requerida na petição de fls. 631/632.

3 – Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de dezembro de 2019.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107234 Nr: 937-08.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 
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07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29092 Nr: 3521-92.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmir Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25801 Nr: 240-31.2009.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Victor Guimarães - 

OAB:MT0025803O, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82692 Nr: 1535-98.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Canan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS - ECT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Al Ney de Jesus Cardoso - 

OAB:OAB/MT 12114b, Ana Paula Ortelhado Mendes Barão - 

OAB:9690/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista expedição do alvará eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 3453-40.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Souza de Oliveira, Valdivino Borges da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a expedição do alvará eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89279 Nr: 3622-90.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Soares de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A, KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:26246/O, Rogéria Costa Moura - OAB:OAB/MT 26999/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93785 Nr: 2992-97.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Degmar Luis Potencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim dos 

Santos - OAB:123907/MG, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Apelada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044189 Nr: 4822-25.2019.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Nazar da Costa - 

OAB:16.547/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o Termo de Sessão de 

Mediação/Conciliação de fls 22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 1039-69.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (DEZ) dias, acerca do(a,s) deposito(s) 

comprovado(s) nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85671 Nr: 186-26.2013.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Aparecida Mollmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gonçalves Ribeiro, Larissa Faria 

Ribeiro, Edilson Junior Mollmann Ribeiro, Everton Vinicius Mollmann Ribeiro, 

Leticia Faria Ribeiro, Julia Mollmann Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Lima 

Teixeira - OAB:13152 - GO

 1 – Primeiramente, em relação à pretensão de que sejam expedidos os 

formais de partilhas e alvará de autorização para alienação do veículo 

sinistrado, este Juízo INDEFERE tais requerimentos, haja vista que, tanto o 

alvará para venda do veículo, quanto os respectivos formais de partilhas 

já foram devidamente expedidos (fls.1259/1261), cabendo aos 

interessados diligenciarem junto à Secretaria desta Vara para obtenção 

dos documentos pertinentes. 2 – EXPEÇA-SE alvará de autorização em 

favor dos herdeiros Edilson Júnior Mollman Ribeiro, Evertton Vinícius 

Mollman Ribeiro e Júlia Mollman Ribeiro, para fins de levantamento do valor 

existente na conta bancária de titularidade do de cujus no Banco Sicoob 

Credi-Rural, Agência nº 3.054, Montividiu – GO, nos termos do item “1.1.b” 

do plano de partilha homologado. 3 – INTIME-SE a inventariante para que 

se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos 

comprobatórios do pagamento das dívidas do espólio colacionados pelas 

herdeiras Larissa Faria Ribeiro e Leticia Faria Ribeiro em fls. 1267/1279.4 – 

Não havendo oposição ou insurgência quanto à comprovação de 

pagamento das dívidas do espólio, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do 

valor depositado em Juízo (fl. 189), em favor das herdeiras Larissa Faria 

Ribeiro e Leticia Faria Ribeiro, nos termos do item “1.2.b” do plano de 

partilha homologado. Caso necessário, INTIME-SE a parte interessada para 

que informe os dados de conta bancária de sua titularidade. 5 – 

Posteriormente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença que 

homologou o plano de partilha e, à mingua de novos requerimentos, 

REMEMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.6 – CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 10 de janeiro de 2020.JEAN 

PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 1431-43.2011.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA APARECIDA VILELA 

DA LUZ LUI - OAB:22.758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do processo e 

requeira o que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002588-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CILVANO DAGNESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MAIA DAGNESE (RÉU)

ISABELLY KARLA MAIA DAGNESE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE MAIA SILVA DAGNESE OAB - 031.962.621-03 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002588-53.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE o autor (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, demonstre 

os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Para tanto, deve colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias (pessoa física); (ii) últimas 03 (três) declarações de imposto de 

renda de pessoa física; (iii) declaração de bens no CRI do local de seu 

domicílio. 2 – Com a juntada dos documentos acima, este Juízo DETERMINA 

o segredo de justiça desta demanda, nos termos do Recurso Especial n. 

1349343/SP, submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos 

repetitivos. 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 07 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito [1]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002420-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002420-51.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE o requerente (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Para tanto, deve colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias (pessoa jurídica); (ii) últimas 03 (três) Escriturações Contábil 

Digital (ECF) ou congêneres, tais como, Escrituração Fiscal Digital – 

Contribuições (EFD), Escrituração Contábil Fiscal (ECF), etc.; (iii) 

declaração de bens no CRI do local de seu domicílio. 2 – Com a juntada 

dos documentos acima, este Juízo DETERMINA o segredo de justiça desta 

demanda, nos termos do Recurso Especial n. 1349343/SP, submetido a 

julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3 – Além disso, 

com fundamento no princípio da cooperação processual, este Juízo 

DETERMINA a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos, de forma legível, os documentos indicados no 

evento n. 26572727 (pág. 04/05), os quais, aparentemente, 

representariam o ato decisório firmado por autoridade competente que 

teria determinado o restabelecimento da jornada normal de trabalho dos 

servidores públicos que foram aprovados em concurso público para o 

cargo de assistente penitenciário, de nível superior, lotados na unidade 

prisional de Água Boa/MT. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos para deliberações. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002576-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. R. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, do inteiro teor do r. decisum 

proferido sob o Id nº 27333203, que segue vinculado, bem como da 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 04/03/2020 

(quatro de março de dois mil e vinte), às 16h00min (MT).

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000844-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000844-23.2019.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de ação monitória 

ajuizada por RIAMA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA- RIAMA 

AGRO em face de VIVIANE CECCATTO, todos qualificados no encarte 

processual acima mencionado. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte autora na inicial endereçou a demanda ao Juizado Especial Cível 

desta Comarca, bem como no evento n. 19886829 requereu a remessa 

dos autos ao competente Juizado. Pois bem, em que pese o requerimento 

do autor referente a remessa dos autos, este Juízo entende que a ação 

monitória deve ser processada no Juízo Cível, uma vez que o 

procedimento especial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 

Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] a possibilidade de 

emenda ou complementação da inicial quando não preenchidos os 

requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320[2] do mesmo diploma 

instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias emende a petição inicial, indicando corretamente o juízo a 

que é dirigida, nos termos do artigo 319, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Além disso, o autor não informou ou juntou o 

pagamento das custas e despesas processuais com base no proveito 

econômico, bem como da análise da inicial não há requerimento no sentido 

de deferimento do pedido de gratuidade. 2 – Dessa forma, INTIME-SE o 

autor para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, do CPC). 3 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 08 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CARDOSO RUAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002522-73.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001363-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO CARLOS FERREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001363-32.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da informação 

do novo endereço da autora, CUMPRA-SE integralmente a decisão 

exarada no evento n. 15610621. Água Boa/MT, 07 de janeiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000591-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILONE TERESINHA WAGNER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000591-69.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência de citação do requerido Estado de Mato Grosso, bem como, 

eventualmente, o prazo de apresentação de contestação. 2 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002613-66.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002613-66.2019.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais proposta por EDROLINA MARIA DE PAULA 

FREITA, em face de BANCO PANAMERICANO S/A, todos qualificados no 

encarte processual acima mencionado. Preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da 

inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 

e 320[2] do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias complemente a petição 

inicial a fim de colacionar aos autos procuração formalizada por 

instrumento público, nos termos do artigo 215, §2º, do Código Civil, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. 2 – Além disso, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione comprovante de 

endereço de seu domicílio. 3 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001159-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu representante processual, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com o recolhimento da diligência da Oficiala de Justiça, conforme 

certidão juntada sob o Id nº 26612544, que segue vinculada, ou, no 

mesmo prazo, requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000962-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GRACIANO CORDEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, do inteiro teor da decisão 

proferida sob o Id nº 27491772, que segue vinculada, e da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 04/03/2020, às 17h00min (MT).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Julio Max Manske - OAB:OAB/SC 13.088

 FINALIDADE: Intimação das partes, através de seus advogados, para que 

fiquem cientes da R. Decisao de fls 190 e 190/v, adiante transcrita. 

...DECISÃO

1 – Diante da ausência de oposição pela empresa exequente quanto a 

alegação de ilegitimidade dos herdeiros Eduardo Galli Ewbank e Roberto 

Galli Ewbank, este Juízo ACOLHE a preliminar ventilada, tendo em vista 

que houve a nomeação da inventariante Débora Parucker Luerdes 

Ewbank (fl. 178), bem assim a renúncia da herança promovida pelos 

impugnantes, como se verifica pelo documento de fl. 177.

 PROMOVA-SE a exclusão do polo passivo os herdeiros Eduardo Galli 

Ewbank e Roberto Galli Ewbank.

 2 – Este Juízo DEFERE o pedido do exequente (fl. 186). Assim, 

DESIGNE-SE o Sr. Gestor data para a expropriação do bem penhorado em 

alienação judicial, observando-se que o bem será expropriado em primeira 

praça no mínimo do montante designado na avaliação, e na hipótese de 

venda em segunda praça o equivalente pelo menos a 60 % (sessenta por 

cento) da avaliação (art. 891, parágrafo único CPC).

 O arrematante que pretender adquirir o bem em parcelas deverá observar 

a regra do art. 895 e seus incisos e parágrafos do Código de Processo 

Civil a fim de que este Juízo possa avaliar as condições de pagamento que 

o interessado pretende realizar.

 3 – NOMEIA-SE como leiloeira oficial urbano a Sra. Cirlei F. Balbino da 

Silva, JUCEMAT sob nº. 022 em conjunto com o leiloeiro Joabe Balbino da 

Silva, inscrito na FAMATO sob nº. 067/2013 com endereço na Rua 02, 

quadra 07, lote A, nº. 264, Residencial JK, CEP nº. 78.068-340, Cuiabá-MT, 

com endereço eletrônico cirleibalbino@leiloesjudiciais.com.br ou 

jurídico@leiloesjudiciais.com.br .

4 – FIXA-SE a comissão dos leiloeiros acima designado em 5 % (cinco por 

cento) sobre o valor do lanço ofertado para arremate do(s) bem(s), a qual 

será paga pelo (a)(s) arrematante(s). Em caso de adjudicação 

superveniente à designação da(s) hasta(s), ARBITRA-SE comissão do 
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leiloeiro em 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor do(s) bem (ns) 

penhorado(s), a qual será suportada pelo adjudicante.

 5 – INTIMEM-SE para esses atos, pessoalmente, o devedor (art. 889, 

inciso I do CPC) e eventuais credores hipotecários ou senhorios diretos, 

ao menos 05 (cinco) dias antes da primeira praça ou leilão (art. 889 CPC).

 6 – Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

REQUISITE-SE ao leiloeiro: a) certidão atualizada do registro imobiliário; b) 

certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67); d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

 7 – CUMPRAM-SE as formalidades legais, EXPEDINDO-SE, inclusive, e se 

necessário – art. 884, inciso I do Código de Processo Civil –, edital (is) na 

forma do art. 886 do CPC, os quais deverão ser fixados no local de 

costume e publicados, em resumo, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias, devendo o leiloeiro público realizar diligências para a ampla 

divulgação da alienação do bem (art. 887 do CPC).

 8 – DIVULGUE-SE via rádio local (art. 887, §5º do CPC).

 9 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

10 – EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

CERTIDÃO:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Julio Max Manske - OAB:OAB/SC 13.088

 FINALIDADE: A intimação dos advogados das partes, de que foi 

designado o dia 24/03/2020, a partir das 13:00 h, o primeiro leilão e, no dia 

24/03/2020, a partir das 14:00h o segundo leilão, a ser realizado nos 

presentes autos, na modalidade presencial e eletronica, conforme 

anunciado pelo Leiloeiro às fls 191/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97605 Nr: 830-95.2015.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldinei Abreu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Soares Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias,acerca da petição e documentos 

de fls. 58/112, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94043 Nr: 3191-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilijanda Zimontaite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Rodrigo Faoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA 

- OAB:22341/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divino Aparecido De Melo - 

OAB:41022

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de sua advogada constituída, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, tendo 

em vista as juntadas retro efetivadas no feito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 5559-33.2016.811.0021

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdL, LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSG, CLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS N.º 5559-33.2016.811.0021 – Código: 115148.

ESPÉCIE: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Antonio Cintra de Lima e Lucelia Lemes dos Santos

PARTE RÉQUERIDA: Wesley dos Santos Gomes e Cristiane Lima da Silva

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Wesley dos Santos 

Gomes, Cpf: 02431834107, Rg: 5166566 Filiação: Eduardo Pereira Gomes 

e Geneci Maria Santos Gomes, brasileiro(a), , Endereço: Rua Ilda Souza 

164, Bairro: Jose Bento, Cidade: Jatai-GO

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, para que, caso queira, no prazo abaixo indicado, integre a 

relação processual, manifestando-se através de contestação com aquilo 

que entender de direito.

 ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada deste mandado aos autos. 

Esse prazo será contado EM DOBRO, caso se trate de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a Fazenda 

Pública ou o Ministério Público. b) Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na peça vestibular, salvo em relação a direitos indisponíveis.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de adoção c/c destituição do poder 

familiar, distribuída em 26/03/2018, onde, realizados diversos atos 

processuais visando a localização do requerido acima qualificado, sem 

sucesso, foi determinado pelo MMº Juiz de Direito sua citação por meio do 

presente edital.

 DECISÃO/DESPACHO: DECISÃO / 1 – Diante do requerimento à fl. 75 dos 

autores, este Juízo DEFERE o pedido de citação via edital, consignando-se 

o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 158, §4º, do ECA, eis que 

todas as tentativas para citação do requerido restaram-se infrutíferas. / 2 

– Não havendo notícia de manifestação do requerido, com fundamento no 

art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do Código de 

Processo Civil, NOMEIA-SE como curador especial do requerido a 

Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente 
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da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. / 3 – Em 

seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do 

artigo 178, II, do CPC, para manifestar e requerer o que entender de direito. 

/ 4 – CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

Água Boa - MT, 16 de janeiro de 2020.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001507-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JOSE SILVA E DIAS (REQUERENTE)

MARISTELA DE ALMEIDA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO OAB - MG73162 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001507-69.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em análise à 

manifestação acostada no evento n. 26658892, os requerentes 

ofereceram, a título de garantia real, o imóvel urbano registrado na 

matrícula n. 969 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, 

avaliado no importe de R$ 1.558.000,00 (um milhão, quinhentos e 

cinquenta e oito mil reais), conforme laudo encartado no evento n. 

26658907. Nessa senda, levando-se em consideração à decisão exarada 

por este Juízo no evento n. 22338280 que deferiu o pedido de tutela de 

urgência de natureza assecuratória, aliado ao aresto proferido no Agravo 

de Instrumento n. 1013606-37.2019.8.11.0000 pelo Relator, 

Desembargador Rubens de Oliveira Filho, que deu parcial provimento ao 

recurso a fim de permitir que o agravante pudesse prestar caução real ou 

fidejussória, passa-se a análise da idoneidade da garantia real ofertada 

pelos demandantes. Como narrado acima, os requerentes ofereceram, a 

título de garantia real, o imóvel registrado na matrícula n. 969 do Cartório 

de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, atribuindo o valor de mercado o 

montante de 1.558.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil 

reais), conforme laudo mercadológico apresentado no evento n. 

26658907. Em análise à certidão de inteiro teor da matrícula imobiliária, 

emitida no dia 26 de novembro de 2019, nota-se que não há nenhuma 

anotação de registro acerca da existência de eventuais credores com 

garantias hipotecárias ou pignoratícias de obrigações pessoais dos 

proprietários, que pudesse comprometer economicamente a natureza 

assecuratória que se visa a prestar. A avaliação do bem foi realizada por 

avaliador imobiliário credenciado ao Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis do Estado de Mato Grosso (CRECI/MT). O montante da avaliação 

supera o valor do título que se pretende levantar o protesto, 

correspondente a R$ 1.000.225,70 (um milhão, duzentos e vinte e cinco 

reais e setenta centavos), conforme consta o boleto de cobrança emitido 

pelo Serviço Notarial e Registral do Segundo Ofício de Água Boa/MT (Id n. 

22024612). Sendo assim, este Juízo HOMOLOGA a caução real oferecida 

do imóvel registrado na matrícula n. 969 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Água Boa/MT, avaliado no importe de 1.558.000,00 (um milhão, 

quinhentos e cinquenta e oito mil reais). 2 – Para o fito de conferir 

publicidade a terceiros, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Água Boa/MT a fim de que seja promovida, as expensas dos 

requerentes, à averbação na matrícula do imóvel o oferecimento da 

garantia real. 3 – Diante da aceitação de garantia real por este Juízo, nos 

termos consignados na decisão exarada no evento n. 22338280, 

OFICIE-SE ao Serviço Notarial e Registral do Segundo Ofício de Água 

Boa/MT a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie 

a suspensão dos efeitos do protesto (Id n. 22024612). 4 – É relevante 

anotar que, na forma indicada na decisão exarada no evento n. 22338280, 

a suspensão dos efeitos de ulteriores e eventuais títulos protestados ou 

na iminência de realização de constrição, deverão ser objeto de 

complementação de caução, sem embargo da análise quanto à idoneidade 

da garantia real ou fidejussória a ser ofertada. 5 – CERTIFIQUE-SE o 

cumprimento da decisão exarada no evento n. 22338280. 6 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000786-20.2019.8.11.0021 DECISÃO O Código de Processo Civil, 

regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. Feitas essas considerações, analisando a pretensão 

inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no 

pedido de tutela antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Pelo 

que se observa da norma do art. 300 do Código de Processo Civil, o 

requisito da probabilidade do direito, associa-se com a tese de cognição 

do juízo de probabilidade que difere do denominado juízo de 

verossimilitude, adotado anteriormente no CPC/73. Em artigo publicado na 

Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, escrito 

pelo Juiz de Direito do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Adolpho C. de 

Andrade Mello Jr, foi especificamente tratada às diferenças dos juízos de 

verossimilitude e probabilidade. Nesse sentido, colhe-se trecho do artigo 

publicado[2]: Na apreciação dos fatos relevantes, evidenciados no 

processo judicial, e na aplicação do Direito, o juiz deve se valer, na sua 

argumentação, dos conceitos de verossimilitude e probabilidade, numa 

simbiose perfeita e suficiente capaz de legitimar a ordem decisória. A 

verossimilhança advém de juízo de indução, intelectivo, instruído pelas 

regas de experiência que se prestam para harmonizar a mens legis à 

realidade social, com definição de atualidade. As chamadas regras de 

experiência exsurgem de percepções do intelecto e do sensorial hauridas 

da interação do observador com o meio social. A repetição dos resultados 

dá margem ao surgimento das chamadas presunções hominis, as quais, 

nada mais revelam do que o direito aparente na concepção do que é justo 

e atual; e podem ser utilizadas como proposições argumentativas de 

decisão judicial. A vantagem prática é a de fazer com que o Direito cumpra 

sua finalidade de atuar sobre as tensões sociais, de forma efetiva. O juízo 

de probabilidade, ao contrário da verossimilitude, não decorre da 

aparência do direito por indução, mas de percepção de dados concretos 

trazidos no processo judicial. (Destaque) Feitas estas considerações, 

este Juízo entende que restou demonstrada, nessa fase embrionária do 
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processo, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o 

perigo da demora no tocante ao pedido de transferência do veículo. 

Assevera a autora que o veículo restou restituído à ré desde o ano de 

2018, porém esta não realizou a transferência para seu nome, tampouco 

realizou a quitação do IPVA, licenciamento e DPVAT, trazendo ao autor a 

impossibilidade de retirar certidão negativa estadual pela pendência de 

tributos. Pelo que se observa da demanda, a probabilidade do direito no 

tocante a transferência do veículo se encontra demonstrada através dos 

elementos concretos colacionados aos autos, sobretudo o auto de busca 

e apreensão (Id n. 19708526), que atesta que no dia 26.04.2018 foi 

cumprido o competente mandado de busca e apreensão, sendo nomeado 

como fiel depositório o Senhor Paulo Roberto da Rocha, bem como o 

extrato de consulta realizado no dia 30.01.2019 apresentado pelo autor no 

evento n. 19708519. Assim, nesta análise inicial nota-se que o bem móvel 

desde o dia 26.04.2018 não se encontra mais na posse do autor. Portanto, 

em relação ao pedido de tutela de urgência referente a transferência do 

veículo, este Juízo entende que preencheu o autor os requisitos do artigo 

300, do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo da 

demora. Ainda que não bastasse, a ação de busca e apreensão de n. 

1000020-35.2017.8.11.0021, foi julgada procedente, sendo a propriedade 

reconhecida em favor da parte ré. Em relação às dívidas relacionadas ao 

IPVA, DPVAT e Licenciamento, não restou demonstrada para este Juízo a 

responsabilidade da ré em arcar com as dívidas pendentes oriunda dos 

anos de 2015 até 2019, conforme extrato apresentado no evento n. 

19708519, motivo pelo qual, neste momento em específico INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência referente a transferência das dívidas. 1 – 

Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE PARCIALMENTE o 

pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a parte ré promova a 

transferência do veículo, no prazo de 20 (vinte) dias. 2 – Sem prejuízo, 

tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020 

às 13h30min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8 – Após a realização da audiência, sendo obtida ou não 

a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – Diante da 

existência de elementos concretos, este Juízo DEFERE o pedido de 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista12/revista1

2_111.pdf

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000434-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA SOUSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000434-96.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do requerimento 

do exequente (Id n. 16965066), com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção em favor 

do exequente dos veículos indicados na manifestação acostada no evento 

n. 16965066. 3 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 19 de agosto de 2019. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CESAR DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001106-41.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a demanda de 

indenização ajuizada por RUBENS CESAR DE CASTRO em face de 

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e TURA & TURA 

LTDA. – EPP todos qualificados no encarte processual. Alega que adquiriu 

da segunda ré uma motocicleta “Yamaha Fazer 250 BLUEFLEX”, 

ano/modelo 2017 no valor de R$ 16.025,00 (dezesseis mil e vinte e cinco 

reais), porém, teria sido entregue uma do ano 2016 modelo 2017. 

Assevera que houve falha na prestação de serviços no que concerne ao 

atraso na entrega da motocicleta após o adimplemento do valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Aduz que a motocicleta apresentou vícios 

durante o período de garantia. Conta que, apesar de a segunda ré afirmar 

que tais defeitos foram sanados, esses não teriam sido corrigidos. Afirma 

que entrou em vias de fato com o mecânico da segunda ré em razão da 

discussão da existência dos alegados problemas existentes na 

motocicleta. Requer a condenação das rés para que promovam a 

substituição da motocicleta, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. Além disso, pugnou pela condenação das rés ao pagamento 

do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de violação à direito 

de personalidade. Com a demanda vieram documentos. A demanda foi 

recebida (Id n. 9738645). Foi realizada audiência de conciliação, porém, 

sem a obtenção de acordo (Id n. 10922504). A ré Yamaha Administradora 

de Consórcio Ltda. apresentou contestação (Id n. 11176853). Alega, 

preliminarmente, a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a 

empresa é responsável pelo gerenciamento de consórcios e não se trata 

de fabricante de motocicletas. No mérito, em resumo, alega que o autor 

não seguiu as orientações do termo de garantia para a realização do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 13 de 2710



reparo do alegado defeito no produto. Aduz que a motocicleta somente 

não foi reparada por culpa exclusiva do autor pelo fato de que ele não 

teria disponibilizado o bem. Em relação ao dano moral, assevera que não 

restou demonstrado a culpa e o nexo causal. Requer o acolhimento da 

preliminar e, sucessivamente, a improcedência das pretensões. Com a 

defesa vieram documentos. A ré Tura & Tura Ltda. apresentou 

contestação (Id n. 11455609). Refutou a alegação de que teria sido 

entregue motocicleta diversa da contratada, visto que teria sido 

consignado no contrato de alienação fiduciária as características do bem 

que lhe teria sido entregue. Aduz que a motocicleta não foi entregue no 

prazo consignado devido a um problema entre os sistemas da “Yamaha” e 

do “Detran”. Em relação aos vícios imputados, aduz que na revisão de 

1.000 km (mil quilômetros) foi realizada análise e não constatado nenhuma 

irregularidade nas válvulas como indicado pelo autor. No que tange aos 

defeitos em componentes da motocicleta (painel e marcadores de 

velocidade e combustível) aduz que a reparação não ocorreu por culpa 

exclusiva do autor devido à afirmação de que ele não teria comparecido 

na concessionária para a realização dos serviços em garantia. Por sua 

vez, em relação aos danos morais, assevera que não teria havido 

comprovação de dano à personalidade. No que tange às vias de fato, teria 

o autor desferido um golpe no mecânico da empresa. Pugnou pela 

condenação do autor por litigância de má-fé. Requereu a improcedência 

da demanda. Réplica no evento n. 12847460. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES APLICAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR Em análise ao objeto litigioso desta demanda, este Juízo 

entende que as pretensões do autor deverão ser analisadas sob a ótica 

do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a existência na 

relação jurídica do conceito de consumidor e fornecedor, previsto no art. 

2º e art. 3º do referido microssistema jurídico. PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Em relação à preliminar ventilada pelo réu 

Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. concernente à ilegitimidade 

passiva, este Juízo reputa que razão não lhe assiste, tendo em vista que o 

Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária 

entre os fornecedores de serviços, isto é, conforme o art. 3º do CDC 

quem desenvolve as seguintes atividades: produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. Sendo assim, este 

Juízo REJEITA a preliminar suscitada. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de direito e de fato 

sobre as quais recairão a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) suposta recusa ao cumprimento 

da oferta da motocicleta “Yamaha Fazer 250 BLUEFLEX”, ano/modelo 

2017/2017; B) vício do produto (válvulas, painel e marcadores de 

velocidade e combustível); C) culpa, nexo causal e dano – 

responsabilidade extrapatrimonial – dano moral. 1 – Em análise ao feito, 

este Juízo vislumbra a existência de hipossuficiência do consumidor no 

aspecto técnico e econômico frente as rés, razão pela qual este Juízo 

INVERTE o ônus da prova no que tange à demonstração do vício do 

produto indicado no item “B” acima. 2 – Nesse sentido, este Juízo DEFERE 

o pedido da empresa ré Yamaha Administradora de Consórcios Ltda. 

quanto à realização de exame pericial na aludida motocicleta. 3 – Para a 

realização da perícia quanto à constatação de vícios no produto na forma 

consignada acima, este Juízo NOMEIA a empresa Real Brasil Consultoria, 

cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que servirão escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. 4 – INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual 

impedimento ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como 

apresentar quesitos, sob pena de preclusão. 5 – INTIME-SE o perito judicial 

nomeado para apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465, §2º do CPC). 6 – Após, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar acerca da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme o art. 465, §3º do CPC. 7 – Em seguida, não havendo 

discordância, INTIME-SE a parte ré Yamaha Administradora de Consórcios 

Ltda., nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento dos honorários 

periciais, que deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias 

após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão. 8 - Em seguida, 

INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará a 

realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 9 - 

Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se 

manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias. 10 – 

Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento para a colheita de prova oral. 11 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 08 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000543-47.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

NAZARÉ em face de RAÍLDA DE FÁTIMA ALVES, atinente à prática de 

condutas tipificadas na Lei n. 8.429/92, visando, além de outras 

pretensões, o ressarcimento de valores ao erário público. Em resumo, 

alega o requerente que a requerida, no período de sua gestão na 

Prefeitura Municipal de Nova Nazaré/MT (2009 a 2016), teria atrasado 

recolhimentos a título de contribuição previdenciária. Afirma que a dívida 

constante no fundo próprio de previdência social corresponde a quantia 

de R$ 1.269.549,82 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, 

quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Desse 

montante, assevera que R$ 678.560,77 (seiscentos e setenta e oito mil, 

quinhentos e sessenta reais e setenta e sete centavos) foram 

descontados dos servidores públicos, porém, não repassados ao fundo 

municipal de previdência social, o que teria havido o cometimento de crime 

de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do Código 

Penal. Aduz que, somado os juros moratórios e a correção monetária pela 

ausência de repasse das contribuições, o prejuízo corresponde ao valor 

de R$ 205.441,42 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um 

reais e quarenta e dois centavos). Conta que, a dívida relativa às 

contribuições devidas pelo Município de Nova Nazaré/MT, embora tenha 

sido parcelada no ano de 2014, nenhuma prestação teria sido adimplida. 

Em análise da tutela de urgência, este Juízo determinou a indisponibilidade 

de bens da requerida (Id n. 7352229), que restou parcialmente efetivada. 

A requerida foi notificada (Id n. 8697952). Em seguida, apresentou defesa 

preliminar (Id n. 8830545). Alegou a ilegitimidade passiva e, por 

conseguinte, a inadequação da via eleita, visto que na época detinha a 

condição de agente político. Na mesma seara, afirmou que a petição inicial 

é inepta em razão da suposta ausência de objetividade na descrição das 

condutas ditas ímprobas. Afirma que não teria praticado as condutas 

imputadas, não podendo ser responsabilizada pela culpa in elegendo ou in 

vigilando, eis que não teria colaborado com a falta de recolhimento das 

contribuições previdenciárias. Assevera que não teria praticado conduta 

em violação à boa-fé, o que implica na ausência de conduta dolosa ou 

culposa. Aduz que, ao iniciar a gestão do Município de Nova Nazaré/MT, a 

referida entidade se encontrava em situação financeira deficitária. Afirma 

que não houve comprovação do prejuízo ao erário do Município de Nova 

Nazaré/MT. Alega que não cometeu conduta ímproba, o que afasta à 

condenação por dano moral. Enfatiza que a pretensão limiar é descabida 

por ausência de comprovação segura e concreta do enriquecimento ilícito 

se mostrando desarrazoada a medida cautelar de indisponibilidade de 

bens. Indicou como responsável pelos alegados prejuízos ao erário o 

gestor municipal que lhe antecedeu. Requer a rejeição da demanda. O 

Ministério Público apresentou parecer (Id n. 11423768). Ato contínuo, foi 
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trasladada cópia da sentença proferida nos embargos de terceiro n. 

1000447-95.2018.8.11.0021. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A fase preliminar no processo por 

improbidade administrativa visa impedir o trâmite de demandas infundadas 

ou sem a menor plausibilidade. Diante do momento processual do feito, 

passa-se a análise à defesa preliminar apresentada pela requerida (Id n. 

8830545). PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão 

não lhe assiste. Apesar do esforço argumentativo, é assente a 

possibilidade de os agentes políticos se submeterem aos ditames da Lei n. 

8.429/1992, independentemente da responsabilização política e criminal 

firmada no Decreto-lei n. 201/1967 e na Lei n. 1.079/1950. Aliás, esse 

tema foi sedimentado em sede de repercussão geral no Recurso 

Extraordinário n. 976.566/PA, que teve inicialmente como relator o saudoso 

Ministro Teori Zavaski e atualmente o Ministro Alexandre de Moraes do 

Colendo Supremo Tribunal Federal: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE 

INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E 

POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 

8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República 

os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles 

mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por 

se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos 

pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do 

candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional 

prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados 

entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os 

atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao 

Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que 

não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do 

agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, 

no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de 

evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo 

descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo 

civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza 

do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao 

erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, 

independentemente das já existentes responsabilidades penal e 

político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da 

autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos 

e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou 

infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a 

responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e 

deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao 

Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e 

julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 

201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade 

administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das 

instâncias”. (RE 976566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, 

Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 

26-09-2019) (Destaque) Sendo assim, este Juízo REJEITA a referida 

preliminar. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE 

DA CONDUTA No que tange à alegação da inépcia da petição inicial, este 

Juízo entende não merece guarida os argumentos despendidos pela 

requerida, eis que o requerente descreveu de forma pormenorizada as 

condutas ímprobas imputadas que teriam sido praticadas à frente da 

gestão da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré/MT. Há indicação dos fatos 

correlatos e a imputação dos ilícitos supostamente praticados. Em razão 

disso, este Juízo REJEITA a alegação de inépcia da petição inicial. DA 

AUSÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Em relação a 

esta questão levantada, este Juízo entende que se trata de fundamento 

ligado ao mérito da demanda e não propriamente ao cabimento da 

pretensão, seara atual que este processo se encontra. Assim, a tese de 

que não existiu ou não houve a prática de atos de improbidade 

administrativa devem ser analisados na fase adequada, em sede de 

cognição exauriente, mormente após facultar as partes a produção de 

provas. Nessa esteira, este Juízo NÃO CONHECE da questão ventilada 

pela requerida, tendo em vista que o momento inadequado. DA 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT Com o 

mesmo viés, este Juízo NÃO CONHECE da questão deduzida, eis que a 

análise da existência ou não de prejuízo ao erário municipal não deve ser 

aferida em sede de análise do cabimento da demanda, que se liga à 

apreciação de pretensões manifestamente infundadas ou, ainda, sem a 

menor plausibilidade fática e jurídica. É importante ressaltar que, ao 

analisar a tutela de urgência, este Juízo reconheceu a existência de 

probabilidade do direito, o que, em tese, afasta a tese da manifesta 

improcedência da demanda. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS Por sua 

vez, em relação a alegação da inexistência de danos morais, no mesmo 

sentido, essa questão se liga ao mérito da demanda. Além disso, não há 

elemento categórico a inviabilizar o conhecimento dessa pretensão pelo 

Juízo, ante a necessidade de colheita de demais elementos probatórios, 

relegado à fase instrutória. Sendo assim, este Juízo NÃO CONHECE da 

questão ventilada. DA FALTA RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS No que tange à alegação da falta de 

razoabilidade do pedido de indisponibilidade de bens, este Juízo REJEITA o 

requerimento, eis que a finalidade da pretensão é rediscutir a decisão 

exarada no evento n. 7352229, o que se mostra inviável, tendo em vista a 

escolha inadequada deste instrumento para tal desiderato. DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE A requerida denunciou à lide o Ex-Prefeito Municipal Pedro 

Aureliano Rosa, sob o argumento de que ele teria praticado condutas que 

causou o endividamento da previdência social do Município de Nova 

Nazaré/MT. Contudo, este Juízo REJEITA o pedido de denunciação da lide, 

tendo em vista a ausência de causa autorizativa no art. 125 do Código de 

Processo Civil, isto é, não se trata de pretensão ligada a ressarcimento 

decorrente de evicção, como também não se trata de relação obrigacional 

oriunda de lei ou contrato que tenha sido firmada entre a requerida e o 

terceiro imputado como o causador do ilícito. De outra banda, em análise 

ao feito, nota-se que a requerida, além da defesa preliminar ora apreciada 

por este Juízo, aportada no dia 13 de julho de 2017, subscrita pela 

advogada Dra. Debora Simone Santos Rocha Faria, também foi 

apresentada pela demandada outra defesa preliminar no dia 17 de julho de 

2017 (Id n. 9020524), porém, essa subscrita pelo advogado Dr. Diego 

Mayolino Montecchi. Diante do fato de que foi apresentada defesa 

preliminar no dia 13 de julho de 2017 (Id n. 8830545), este Juízo DECLARA 

a ocorrência de preclusão consumativa quanto a peça colacionada no 

evento n. 9020524, devendo ser excluída do processo mediante certidão. 

Feitas estas considerações e, tendo em vista que nessa fase processual 

vigora o princípio “in dubio pro societate” o qual verbera a necessidade de 

ser priorizada a proteção ao interesse público, este Juízo RECEBE a 

demanda, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92. Saliente-se que 

após o recebimento da demanda, deve ser aplicado o rito ordinário 

disciplinado no Código de Processo Civil, nos termos do art. 17, “caput” da 

Lei n. 8.429/92. CITE-SE a requerida pessoalmente para receber citação 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

observadas regras de prazos especiais disciplinada no Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para ciência das 

alegações e documentos juntados nos autos, bem como para requerer o 

que entender pertinente, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS para saneamento do feito e ordenação das provas, 

sem prejuízo do julgamento antecipado do mérito. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 08 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000962-96.2019.8.11.0021

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

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GRACIANO CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000962-96.2019.8.11.0021 DECISÃO O Código de Processo Civil, 

regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 15 de 2710



com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. Feitas essas considerações, analisando a pretensão 

inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no 

pedido de tutela antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Em 

análise ao feito, este Juízo entende que a tutela de urgência satisfativa 

para a busca e apreensão do veículo GM/S10 DELUXE 2.5 D 4x4, 

ano/modelo 1998/1998, RENAVAM n. 00701685000 não merece 

acolhimento, ante a falta de probabilidade do direito. Não há elementos 

concretos acerca da existência dos negócios jurídicos. A única pessoa 

ouvida em audiência de justificação, Sr. Moises Rodrigues da Silva, foi 

descompromissada pelo Juízo de dizer a verdade de modo que suas 

declarações foram prestadas a título de informação e não como elemento 

probatório. Além do mais, ainda que se trate de pessoa qualificada apenas 

como informante, suas declarações não exprimem verossimilhança de 

modo a vislumbrar a probabilidade do direito. Ainda que não bastasse, é 

assente na doutrina e também na jurisprudência a necessidade de 

apuração do inadimplemento parcial do demandado de modo a permitir a 

incidência da alegada cláusula resolutória que tem a finalidade de retomar 

o bem objeto de negócio jurídico. 1 – Forte nos fundamentos acima, este 

Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza assecuratória, 

tendo em vista a falta de probabilidade do direito. 2 – Sem prejuízo, 

tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2019 

às 17h00min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8 – Após a realização da audiência, sendo obtida ou não 

a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – Diante da 

existência de elementos concretos, este Juízo DEFERE o pedido de 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de dezembro de 2019. JEAN LOUIS 

MAIA DIAS Juiz de Direito em substituição legal [1] Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000870-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA BORGES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA GABRIELA PILZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000870-55.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Este Juízo ACOLHE a 

cota ministerial apresentada no evento n. 16766554, haja vista que a 

demanda em questão envolve questões relacionadas a direito indisponível, 

o que torna inválido o acordo entabulado entre os genitores acerca do 

estado de filiação da infante, uma vez que o ato de reconhecimento de 

filho é irrevogável, comportando anulação do registro nas hipóteses 

decorrentes de vício do ato jurídico. Dessa forma, este Juízo NÃO 

HOMOLOGA o acordo entabulado entre as partes na sessão de mediação 

anteriormente realizada. 2 – DETERMINA-SE a realização do estudo 

psicossocial com as partes a fim de analisar a existência e grau de 

relação afetiva. 3 – Desta forma, INTIME-SE a psicóloga e assistente social 

cadastrada para apresentar estudo do caso, no prazo de 20 (vinte) dias. 

4 – Em tempo, DESIGNA-SE o dia 04 de março de 2020 às 14h45min (MT) 

para realização de audiência de instrução e julgamento a fim de colher o 

depoimento pessoal das partes e a inquirição de testemunhas 

tempestivamente arroladas. 5 – INTIMEM-SE as partes acerca da audiência 

pessoalmente, nos termos do artigo 385, do CPC. 6 – CONCEDE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de testemunhas, na 

forma do artigo 357, §4º do CPC. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil incumbem ao advogado (a) informar ou intimar as 

testemunhas a ser inquiridas, que deverá ser realizada através de carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos 

com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a 

cópia do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 7 – 

INTIME-SE o Ministério Público pessoalmente, nos termos do art. 186, §1º, 

do CPC para o comparecimento na audiência designada. 8 – 

PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do CPC. 

9 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de dezembro de 2019. 

JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000999-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISREGINA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000999-60.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de processo 

judicial de jurisdição de natureza voluntária ajuizada por ELISREGINA 

MARIA DE OLIVEIRA com a finalidade de interpelação de ADEMIR 
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FERREIRA BARBOSA em razão de suposta mora no cumprimento da 

obrigação firmada em acordo de partilha de bens amealhados durante a 

sociedade conjugal. Com a petição inicial vieram documentos. A demanda 

foi recebida (Id n. 14506625). O requerido foi citado (Id n. 15514042). 

Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. O protesto, 

notificação e interpelação, com natureza essencial de jurisdição 

voluntária, são instrumentos que materializam a comunicação da 

manifestação de vontade. Em análise ao feito, nota-se que o requerido, 

embora notificado (Id n. 15514042), não manifestou no processo (Id n. 

18062933). Não havendo nenhuma alegação de vício ao procedimento 

pelo requerido, aliado à consolidação da interpelação feita a ele, nos 

termos do art. 729 do Código de Processo Civil[1], este Juízo DETERMINA 

entrega dos autos ao requerente. Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 09 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

[1] Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos 

serão entregues ao requerente.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-44.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PASQUALINI CECONELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (RÉU)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000032-44.2020.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de rescisão contratual ajuizada por LUIZA PASQUALINI CECONELLO 

em face de RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Em petição 

juntada pela autora em Id n. 27850503, requereu o cancelamento da 

distribuição, por ter sido errado o endereçamento. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Da análise dos autos verifica-se que a 

parte autora não requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como não 

efetuou o pagamento das custas e despesas processuais. Na hipótese de 

a demanda não ter sido recebida, cabe ao Juízo, inicialmente, antes do 

recebimento da demanda, intimar o advogado da parte autora para que 

efetue o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil[1], tendo em vista que o preparo da ação é 

pressuposto objetivo de admissibilidade. No caso dos autos, a autora 

afirmou que a presente demanda teria sido distribuída de forma 

equivocada, tanto que, antes do seu recebimento, pugnou pelo 

cancelamento da distribuição. Diante da expressa afirmação da autora 

quanto ao equívoco cometido na distribuição da demanda, este Juízo 

reputa como desnecessária sua prévia intimação para o recolhimento das 

custas processuais, visto que essa providência se mostra 

contraproducente. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo recebe o 

requerimento de cancelamento da distribuição, ante a afirmação de 

incorreta distribuição e, implicitamente, indicando que não irá efetuar o 

pagamento das custas e despesas do processo. Diante do exposto, este 

Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, este Juízo DETERMINA o cancelamento da distribuição desta 

demanda, com supedâneo no art. 290 do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, este Juízo ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000846-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA EMANUELLA MONTEIRO BARBALHO OAB - GO43944 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROSA DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000846-27.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

mandado de segurança individual impetrado por RENATA ALMEIDA DE 

SIQUEIRA em face de ato praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA 

BOA/MT, ambos qualificados no encarte processual. Alega a impetrante 

que participou de Concurso Público n. 01/2016 realizado pela Prefeitura de 

Agua Boa/MT que teria ofertado, dentre outras, à formação de pessoal a 

título de “cadastro de reserva” para o cargo de odontóloga. Aduz que 

obteve a 2ª colocação na classificação final. Afirma que o primeiro 

colocado foi convocado em janeiro/2018. Assevera que, durante o prazo 

de validade do concurso, teria sido realizado um processo seletivo 

simplificado pela Prefeitura Municipal de Água Boa/MT visando à formação 

de cadastro de reserva para o cargo de odontólogo, momento em que 

houve a aprovação de 04 (quatro) pessoas no referido certame. Afirma 

que houve a contratação dos aprovados referente as vagas oferecidas 

para o cargo de odontólogo no aludido processo seletivo simplificado. 

Salienta que os referidos aprovados foram convocados, inclusive, antes 

da posse do primeiro aprovado no concurso público regido pelo Edital n. 

01/2016. Enfatizou que houve preterição ao cargo público. Requer a 

concessão da segurança de modo que seja declarada a ilegalidade do ato 

imputado como coator de modo que possa ser assegurado a sua 

integração aos quadros da Administração Pública de Água Boa/MT. Com a 

petição inicial vieram documentos. A liminar foi indeferida (Id n. 13973143). 

A autoridade coatora apresentou informações (Id n. 15693626). Parecer 

do Ministério Público (Id n. 17413869). Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação De proêmio, forçoso destacar as premissas normativas 

que disciplinam a pretensão inicial. Nesse quadro, o art. 5º, inciso LXIX, da 

CF/88, com redação repetida pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia: 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Em 

complemento, o art. 23 da Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito 

de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento 

e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da 

norma constitucional extrai-se que o mandando de segurança é 

instrumento apropriado para proteger direito líquido e certo, sem definir, 

entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência de tal mister. Nessa vereda, a doutrina de Gilmar Ferreira 

Mendes[1]: “Como especialização do direito de proteção judicial efetiva, o 

mandado de segurança destina-se a proteger direito individual ou coletivo 

líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública não amparado 

por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Pela própria 

definição constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, 

abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção 

específica, desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, 

materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa 

definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da 

impetração”. (Destaque) No mesmo diapasão, a jurisprudência, como 

verifica no trecho de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “1. O direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da 

Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são passíveis 

de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua 

complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, 

já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que 

pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de 

modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no 

procedimento da ação mandamental. 2. Assim, o Mandado de Segurança é 

meio processual adequado para verificar se a medida impugnativa da 

autoridade administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo 

decadencial para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de 

examinar em profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se 

admite, no trâmite do pedido de segurança, porém, é que essa 
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demonstração se dê no curso do feito mandamental; mas se foi feita a 

demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há 

razão jurídica para não se dar curso ao pedido de segurança e se 

decidi-lo segundo os cânones do Direito.” (MS 18.554/DF, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

11/12/2013, DJe 07/02/2014) (Destaque). Acerca do caso em tela, convém 

mencionar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento através do 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, segundo o qual, o 

candidato aprovado dentro do número de vagas durante o prazo de 

vigência do concurso terá direito adquirido à nomeação, em sintonia com o 

princípio da segurança jurídica, da boa-fé e também da confiança, exceto 

se houver a demonstração cabal de situações excepcionais que impedem 

a Administração Pública agir de outra maneira. Em análise ao feito, nota-se 

que a impetrante foi aprovada na 2ª colocação do certame regido pelo 

Edital n. 01/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Água Boa/MT (Id 

n. 13814319 – Pág. 68). Pelo que se observa do edital do concurso, a 

Administração Pública do Município de Água Boa/MT ofertou 01 (uma) 

vaga para o cargo de “Odontólogo” (Id n. 13814318 – pag. 04). Sendo 

assim, nessa ótica, a impetrante não possui direito subjetivo à nomeação, 

eis que, embora aprovada, essa se deu fora do número de vagadas 

ofertada pelo certame. A tese da impetrante é de que, embora tenha sido 

aprovada no concurso fora do número de vagas, afirma que possui direito 

subjetivo à nomeação em razão da ocorrência de preterição arbitrária e 

imotivada na nomeação por inobservância da ordem de classificação. 

Sobre o assunto, reza o Enunciado 15 da Súmula do Colendo Supremo 

Tribunal Federal: “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato 

aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem 

observância da classificação” (Destaque) Aliás, no Recurso 

Extraordinário n. 837.311, sob o regime de repercussão geral, o Ministro 

Luiz Fux do Colendo Supremo Tribunal Federal assim consignou: EMENTA: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO 

VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO 

DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE 

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E 

INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 

PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 

SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do 

concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado 

conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do 

merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do 

concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz 

exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito 

à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de 

Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a 

escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na 

validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), 

fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas 

seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação 

(Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada 

por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, 

excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos 

devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da 

validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido 

prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da 

existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de 

novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a 

que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) 

(Desataque). Destarte, a convocação de candidato aprovado dentro do 

prazo de validade do concurso público fora do número de vagas previstos 

no edital não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação, exceto 

se houver a demonstração da existência, segundo os dizeres do Ministro 

Luiz Fux, “ de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato” (Grifo). Para que uma contratação temporária seja 

considerada ilegal, ela deve contrariar os parâmetros utilizados no 

Recurso Extraordinário n. 658.026/MG, sob a relatoria do Ministro Dias 

Toffoli, julgado sob a sistemática da repercussão geral: Ementa Recurso 

extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de 

inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do 

Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso 

processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação 

temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de 

atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 

37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos 

constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da 

norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao 

Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do 

STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição 

Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as 

hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. 

Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, 

inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo 

estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas 
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restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição 

Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento 

da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração. 4. É 

inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou 

a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do 

concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o 

cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da 

impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras 

hipóteses de reconhecimento da existência do vício da 

inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao 

que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do 

que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão 

(terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que 

consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão 

clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de 

administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades 

administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se 

provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a 

ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 

509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito 

ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica 

e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658026, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 

30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014) (Destaque) Portanto, a impetrante 

sustenta que possui direito subjetivo à nomeação porque teria sido 

aprovada em concurso público, embora fora do número de vagas, mas, 

em razão de preterição supostamente arbitrária e imotivada da ordem de 

classificação realizada pela Prefeitura de Água Boa/MT, devido à 

contratação temporária de servidores públicos através de processo 

seletivo, haveria elementos que atestam a necessidade da sua nomeação. 

A impetrante afirmou que houve a contratação temporária de 02 (duas) 

servidoras e 01 (um) servidor através de processo seletivo simplificado, 

quais sejam: (i) Keooma Laila Gonçalves Dresch; (ii) Ingrid Willers Gabe; e 

(iii) Pedro Calixto Pimenta de Souza Messias. A autoridade coatora 

confirmou a contratação temporária de Keooma Laila Gonçalves Dresch 

(Id n. 15693961 – pág. 03/07) e Pedro Calixto Pimenta de Souza Messias. 

Em relação à contratação temporária de Keooma Laila Gonçalves Dresch e 

Pedro Calixto Pimenta de Souza Messias, nota-se que a convocação dela 

se deu em razão do afastamento de um servidor efetivo para tratar de 

assuntos de interesse pessoal pelo prazo de 02 (dois) anos. Por sua vez, 

o servidor temporário contratado foi convocado para suprir vaga deixada 

pela aludida servidora contratada temporariamente que obteve 

licença-maternidade. Desta feita, em relação aos aludidos servidores 

públicos contratados temporariamente, a impetrante não comprovou, 

através de prova pré-constituída, que a contratação deles teria sido 

firmada de forma ilegal e imotivada. Na realidade, nas informações 

prestada pela autoridade coatora, foi suficientemente justificada a 

contratação temporária dos servidores Keooma Laila Gonçalves Dresch e 

Pedro Calixto Pimenta de Souza Messias, ambos aprovados em processo 

seletivo simplificado. Dessa maneira, este Juízo entende que a 

contratação predeterminada se deu em situação excepcional com o intuito 

de assegurar a continuidade do serviço público em razão de licença não 

remunerada obtida por servidor público efetivo; houve a prefixação do 

prazo do contrato; a necessidade visa suprir a situação de perenidade; o 

interesse público é excepcional e visa assegurar a oferta de serviço de 

saúde (Id n. 15693961 – pag. 10); não se trata de contingência normal, eis 

que a situação é avessa à previsão da Administração Pública. Em relação 

à contratação temporária da servidora Ingrid Willers Gabe, embora há 

elementos que indique estar nos quadros da Administração Pública, a 

impetrante não comprovou que a admissão dela se deu em descompasso 

ao que restou sedimentado no Recurso Extraordinário n. 658.026/MG, sob 

a relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em sede de repercussão geral, 

que consignou como válida a contratação que observe os seguintes 

parâmetros: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo 

de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) 

o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação 

seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços 

ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das 

contingências normais da Administração. Diante disso, este Juízo entende 

que a segurança deve ser denegada. III – Dispositivo Forte nos 

fundamentos antes delineados e com fundamento nos artigos 5º, inciso I, 

§§5º e 6º, da Lei 12.016/2009, este Juízo DENEGA a segurança pleiteada. 

Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e verba honorária, pois incabíveis por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 512 do STF). Após 

o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. Água Boa/MT, 10 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Curso de Direito 

Constitucional, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. 9 ª 

Edição. Editora Saraiva. 2014. São Paulo, Página 623.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL LUCIANO DO NASCIMENTO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002615-36.2019.8.11.0021 POLO ATIVO:ANIBAL 

LUCIANO DO NASCIMENTO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 

17:45 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL LUCIANO DO NASCIMENTO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002617-06.2019.8.11.0021 POLO ATIVO:ANIBAL 

LUCIANO DO NASCIMENTO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 18:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-28.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002622-28.2019.8.11.0021 POLO ATIVO:VALDILENE 

VIANA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2020 Hora: 12:15 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J S T TURRA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA CALIXTO OAB - DF62635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002628-35.2019.8.11.0021 POLO ATIVO:J S T TURRA 

COMERCIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA OLIVEIRA 

CALIXTO POLO PASSIVO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2020 Hora: 17:45 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR PAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002631-87.2019.8.11.0021 POLO ATIVO:JACIR PAVAN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR POLO PASSIVO: estado de mato grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 12:15 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO IDRAM WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCISCO DE SOUZA 59080639168 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002632-72.2019.8.11.0021 POLO ATIVO:MARCIO IDRAM 

WEBER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: HUGO FRANCISCO DE SOUZA 

59080639168 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 

12:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-09.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOPES LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILTON BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-09.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:MANOEL LOPES 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON MARQUES TOMAZ 

POLO PASSIVO: UILTON BATISTA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 12:45 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-19.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2019 às 13:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-21.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PASQUALINI CECONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000040-21.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:LUZIA 

PASQUALINI CECONELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS POLO PASSIVO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE 

SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURYENE RIBEIRO ANACLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 13:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001775-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) promovente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, apresentar impugnação a contestação ou requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ANDRES LEITAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 14:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-71.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO BORGES BERRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 14:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 14:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S), PROMOVIDO e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 

14:45 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIAN SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000687-50.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): MIDIAN 
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SANTOS DE SOUZA RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. ADVOGADO CONTUMAZ Em sede de preliminar, a 

primeira Reclamada, sustentou preliminar atinente à ofensa ao princípio da 

eficiência consubstanciado pelo fato do patrono do Autor ter ajuizado 

várias ações com a mesma causa de pedir, visto que o direito de amplo 

acesso à Justiça é uma garantia fundamental garantida 

constitucionalmente, na qual nada impede a propositura de ações por um 

profissional habilitado contratado por pessoas que entendam pela 

necessidade de exercer o seu direito de ação. Deixo de acolher a 

preliminar suscitada na contestação. Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98129-9989, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19361544 e 

19361545) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MIDIAN SANTOS DE SOUZA em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 29 de novembro de 2019. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOADIA NOVAIS BASTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000405-12.2019.8.11.0021. AUTOR(A): NOADIA 

NOVAIS BASTOS SOUZA RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo 

suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM 

CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em 

decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. ADVOGADO 

CONTUMAZ Em sede de preliminar, a primeira Reclamada, sustentou 

preliminar atinente à ofensa ao princípio da eficiência consubstanciado 

pelo fato do patrono do Autor ter ajuizado várias ações com a mesma 

causa de pedir, visto que o direito de amplo acesso à Justiça é uma 

garantia fundamental garantida constitucionalmente, na qual nada impede a 

propositura de ações por um profissional habilitado contratado por 

pessoas que entendam pela necessidade de exercer o seu direito de 

ação. Deixo de acolher a preliminar suscitada na contestação. Passo a 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. 

Alega a Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98115-5743, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 

21/02/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 18795019 e 18795020) sendo utilizada em reiteradas 

demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve 

o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por meio 

dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. 

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. 

CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por NOADIA NOVAIS BASTOS SOUZA em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 29 de novembro de 2019. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-83.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MENDEL ROSSI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso 

queira, apresentar impugnação a contestação ou requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL MARTINS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000701-34.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): MARIA 

ISABEL MARTINS MIRANDA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98117-2143, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19363410 e 

19363411) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 
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– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MARIA ISABEL MARTINS MIRANDA em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 08 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000696-12.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): GETULIO 

RIBEIRO DE SOUZA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98115-4187, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19363410 e 

19363411) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 
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seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por GETULIO RIBEIRO DE SOUZA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 08 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000700-49.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

LADISLAU MIRANDA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 
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PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98106-2516, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19363410 e 

19363411) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por LADISLAU MIRANDA em face de TIM S.A., ambos 

qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 

08 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO CARDOSO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000699-64.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): ALVINO 

CARDOSO DE MELO RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98106-2844, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19363410 e 

19363411) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 
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consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ALVINO CARDOSO DE MELO em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 08 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AGUIAR FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000697-94.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): CELSO 

AGUIAR FIGUEIRA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98117-7010, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19363410 e 

19363411) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 
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causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CELSO AGUIAR FIGUEIRA em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 08 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISMERALDO ABREU DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000695-27.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

ISMERALDO ABREU DE ARRUDA RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo 

suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM 

CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em 

decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. ADVOGADO 

CONTUMAZ Em sede de preliminar, a primeira Reclamada, sustentou 

preliminar atinente à ofensa ao princípio da eficiência consubstanciado 

pelo fato do patrono do Autor ter ajuizado várias ações com a mesma 

causa de pedir, visto que o direito de amplo acesso à Justiça é uma 

garantia fundamental garantida constitucionalmente, na qual nada impede a 

propositura de ações por um profissional habilitado contratado por 

pessoas que entendam pela necessidade de exercer o seu direito de 

ação. Deixo de acolher a preliminar suscitada na contestação. Passo a 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. 

Alega a Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98134-8890, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 

21/02/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19363410 e 19363411) sendo utilizada em reiteradas 

demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve 

o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por meio 

dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. 

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. 

CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 
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Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ISMERALDO ABREU DE ARRUDA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 07 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000693-57.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): LUCAS 

EDUARDO DE JESUS LIMA RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo 

suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM 

CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em 

decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 
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POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98119-1647, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19363410 e 

19363411) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por LUCAS EDUARDO DE JESUS LIMA em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 07 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000693-57.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): LUCAS 

EDUARDO DE JESUS LIMA RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo 

suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM 

CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em 
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decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98119-1647, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19363410 e 

19363411) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo 

fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 
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uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por LUCAS EDUARDO DE JESUS LIMA em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 07 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLES ROBERTO BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FMI SECURITIZADORA S/A (REQUERIDO)

SL COMPRA E VENDA DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

DEVOLUÇÃO DE AR DILIGÊNCIA NEGATIVA - SL COMPRA E VENDA DE 

CEREAIS LTDA

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000305-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER BAHIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO FERREIRA ROSA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) PROMOVENTE para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a certidão de ID. 27876305.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-57.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SELKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JONAS TURA DE LIMA OAB - MT23689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000057-57.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:MARLI SELKE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY SELKE DA LUZ, JONAS 

TURA DE LIMA POLO PASSIVO: ACE SEGURADORA S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S) E PROMOVIDO(S), e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 

16:00 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001402-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (REU)

 

SENTENÇA Processo: 1001402-92.2019.8.11.0021. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉUS: ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICIPIO DE QUERENCIA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, nos termos do art. 330, I, do CPC razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. O Processo deve ser extinto no estado em que 

se encontra. Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer – com 

pedido de tutela de urgência oposta pelo Ministério Público Do Estado De 

Mato Grosso em face de Estado De Mato Grosso e Município de 

Querência. Compulsando os autos, observo que a parte ré comunica em 

movimentação de n.º 21469233 que fora citada para cumprimento de 

liminar apenas após o óbito do menor WYJKHANGATXI NAJUIRE KAIABI 

SUYÁ juntando para tal Certidão de Óbito em movimentação de ID n.º 

21469238. A parte autora comunica o óbito do menor em movimentação de 

ID 21712504 e requer a extinção do presente feito. Logo, entendo que o 

presente perdeu seu objeto. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito na forma do art. 485, IX do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 08 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000991-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação dos advogado do promovente 

e promovido, bem como seus clientes, para comparecer a audiência de 

Tipo: Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO 

ESPECIAL Data: 30/11/2017 Hora: 12:30 , horas de Mato Grosso, 

endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELLEN RODRIGUES GUERRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001404-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENESES RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/12/2017 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA GLOBO (Grupo Rampelloto) (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000080-03.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:JOAO MARTINS 

DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALISSON HENRIQUE 

JUSTO E LEMES POLO PASSIVO: FAZENDA GLOBO (Grupo Rampelloto) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 17:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO DE PAULA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000081-85.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ELIZIO DE PAULA 

MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALISSON HENRIQUE JUSTO 

E LEMES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA GLOBO (Grupo Rampelloto) (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S), e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 17:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO DE PAULA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a)/D DO PROMOVENTE(S), e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 às 17:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELLEN RODRIGUES GUERRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PELO CORREIO - AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY NÚMERO DO PROCESSO: 1001453-74.2017.8.11.0021; 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00; ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) PARTE 

AUTORA: Nome: BARBARA ELLEN RODRIGUES GUERRA DE BARROS 

Endereço: RUA A, 17, TROPICAL, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: EMILIO NAGE 

HADDAD COUTINHO OAB: MT14774/A Endereço: desconhecido PARTE 

REQUERIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, N. 1300, BAIRRO: QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por 

todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante deste mandado, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/11/2017 Hora: 18:15 de Mato 

Grosso, na sede do Juizado Especial, sito no endereço acima indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral, ATÉ 

05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada e/ou não 

apresentando contestação, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, 

como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição 

inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano 

(artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ÁGUA BOA, 11 de outubro de 2017. 

Assinado Digitalmente ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RIBEIRO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000509-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RONAN RIBEIRO CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei.” Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Rejeito 

as preliminares aventadas pela requerida, pois se confundem com o 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RONAN RIBEIRO 

CARVALHO em face de BANCO BRADESCO – S/A, onde o autor alega, 

em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao 

crédito de forma totalmente indevida por ordem da requerida, pois 

desconhece a dívida que ensejou a respectiva negativação, pugnando 

assim pela declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão da negativação 

indevida de seu nome. Citada, a requerida ofertou contestação, 

impugnando de forma genérica os pedidos da inicial e sustentando que a 

parte autora poderia ter sido solucionado administrativamente e que um 

mero aborrecimento não é suficiente para embasar uma condenação por 

danos morais. Pois bem, em que pese as alegações da requerida, verifico 

que não apresentou provas capaz de modificar os direitos do autor, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC, visto que o autor apresentou provas 

satisfatórias (comprovante de negativação) que comprovam todas as 

suas alegações. Era ônus da empresa requerida, portanto, comprovar de 

forma extreme de dúvida, que o débito que deu origem a negativação da 

parte reclamante ocorreu de maneira regular, com a apresentação de 

contrato ou quaisquer documentos referentes ao negócio jurídico 

constando assinatura e cópias dos documentos pessoais da parte autora, 

o que não logrou êxito em comprovar. Assim, tenho que resta plenamente 

configurado a má prestação de serviços da empresa requerida, vista que, 

na qualidade de prestadores desses serviços, devem conferir a 

identidade de quem está realizando qualquer tipo de operação bancária, o 

que não ocorreu no presento caso, causando assim prejuízos à parte 

reclamante com a inclusão indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em razão de uma dívida que o mesmo desconhecia. Em 

situação análoga, alguns tribunais pátrios vem firmando o seguinte 

entendimento, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA 

BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA 

INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de 

autorização contratual para a realização dos descontos, acrescida do fato 

de a dedução ter subtraído todo o salário da conta bancária do autor, 

configuram conduta ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os 

quais merecem a devida compensação. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

empresa requerida causou sim abalo emocional o autor, abalo esse 

passível de indenização, posto que as operações financeiras realizadas 

na conta do autor não obedeceu nem mesmo as regras mais básicas de 

segurança bancária exigidos, gerando aborrecimentos diversos de mero 

dissabor cotidiano com a inclusão indevida de seu nome no rol de maus 

pagadores. Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do 

julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que 

não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e 

pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação 

econômica atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide 

referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a 

caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em analise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, os valores envolvidos, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como demais circunstancias em que os fatos se 
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desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 (cinco mil 

reais). Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que deu origem a negativação do nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 731,49 (Setecentos e 

trinta e um reais e quarenta e nove centavos), incluída em 18/03/2017, 

CONTRATO: 428108501000078FI, com a expedição de ofício para os 

órgãos de proteção ao crédito e congêneres solicitando a imediata retirada 

do nome do reclamante do cadastro nacional de inadimplentes, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), além de incorrer 

em crime de desobediência. b) CONDENAR a empresa requerida a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante RONAN RIBEIRO 

CARVALHO no valor R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 08 de Agosto de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de setembro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 3263 Nr: 2674-32.2005.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Iano Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jeffeson Magno dos Santos - 

OAB:OAB/RO 2.736

 DESPACHO

Consigno que o acórdão de fls. 255/261, a unanimidade desproveu o 

recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu, bem como 

transitou em julgado em 13/08/2019 (fl. 262-verso). Sendo assim, 

cumpra-se conforme determinações exaradas na decisão de pronúncia 

juntada às fls. 135/140.

Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110162 Nr: 2530-72.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Alves Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DOS SANTOS 

MENINO - OAB:20616/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado do réu para 

que, no prazo de 10(dez) dias, junte aos autos os seus Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1035086 Nr: 5054-71.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miqueias Gomes Medrado, Wenderson 

Rodrigues de Oliveira, João Batista Pereira de Jesus Mendes, Italo 

Fernando Galvão Erthal, Ronilton de Oliveira Fortunato, Adriano 

Wanderleys de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:46.257-DF, Camila de Oliveira Luvison - OAB:MT0025788O, 

Danielly Selke da Luz - OAB:22277/O, Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A, Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A,  Ludmylla Barbosa Ol iveira  - 

OAB:MT0024952O, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Welliton Gomes Rocha Lima - OAB:24880/MT

 DESPACHO

Vê-se que a defesa constituída do acusado quedou-se inerte, mesmo 

após impulsionamento para que fossem apresentadas alegações finais, 

conforme fls. 717. Assim, publique-se novamente o comando para que a 

defesa dos réus Miqueias Gomes Medrado e Adriano Wanderleys de 

Souza se manifeste nos autos, sob pena de eventual aplicação da multa 

prevista no art. 265, do Código de Processo Penal, bem como de 

comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil.

Caso a defesa constituída permaneça silente, intime-se pessoalmente o 

acusado para que constitua novo advogado.

Permanecendo inerte o acusado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

Estadual para que patrocine sua defesa.

Ademais, intime-se a Defensoria Pública Estadual para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais do réu Wenderson Rodrigues de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1039355 Nr: 1287-88.2019.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Luciano Santos Fonseca, Josiane 

Santos Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

estatal deduzida na denúncia para:– CONDENAR A RÉ JOSIANE SANTOS 

FONSECA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de 

Drogas; e ABSOLVÊ-LA em relação ao crime previsto no art. 35, caput, 

também da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal;– ABSOLVER O RÉU DOUGLAS LUCIANO SANTOS 

FONSECA das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 33, 

caput, e art. 35, caput, da Lei de Drogas, com respaldo no art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.Passo à dosimetria da pena, 

observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, 

CRFB). Assim, considerando o total de pena, Josiane ainda deverá cumprir 
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04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias, além de 500 

(quinhentos) dias-multa, correspondentes à 1/30 (um trigésimo) do salario 

mínimo vigente à época dos fatos.4 – DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a ré 

JOSIANE SANTOS FONSECA ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais, na forma no art. 804, do Código de Processo 

Penal.Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em posse da 

ré JOSIANE SANTOS FONSECA, nos termos do art. 63, caput, da Lei de 

Drogas. Determino que a Autoridade Policial proceda a destruição das 

substâncias entorpecentes.Restitua-se o aparelho celular apreendido em 

posse do acusado DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA.EXPEÇAM-SE 

ALVARÁS DE SOLTURA EM FAVOR DOS RÉUS DOUGLAS LUCIANO 

SANTOS FONSECA E JOSIANE SANTOS FONSECA, que deverão ser 

colocados em ser liberdade salvo se por outro motivo devam permanecer 

presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042962 Nr: 3799-44.2019.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Campos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

10 dias, apresente alegações finais/memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3263 Nr: 2674-32.2005.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Iano Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jeffeson Magno dos Santos - 

OAB:OAB/RO 2.736

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar(em) rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar 

documentos e requerer diligência, nos termos do art. 422, do CPP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043461 Nr: 4223-86.2019.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Carvalho de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Vinicius Silva 

Guimarães - OAB:OAB/GO 27.801

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 21 DE JANEIRO DE 

2020, ÀS 13:00 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM LOCAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1039219 Nr: 1182-14.2019.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geser Gonçalves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Romeiro Miranda - 

OAB:25228/MT, Sorhaia Aline Cesaria Brito - OAB:26362/MT, STENIO 

HENRIQUE SOUSA GUIMARÃES - OAB:24775/O

 Ante o exposto, PRONUNCIO O RÉU GESER GONÇALVES DE FREITAS, 

qualificado nos autos, com fulcro no art. 413 do Código de Processo 

Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela 

prática dos crimes descritos no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e no 

art.121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Nos 

termos do art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão 

preventiva do acusado, pois os fundamentos para custódia se mantém 

incólumes, sendo necessário resguardar a ordem pública. A propósito, 

registro que as condições pessoais favoráveis não obstam o cárcere e 

que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso denegou, por unanimidade, a 

ordem de habeas corpus impetrado em favor do réu, ressaltando a 

inexistência de constrangimento ilegal, conforme já anotado nas decisões 

anteriores que negaram a liberdade ao réu, juntadas às fls. 74/75, 

177/verso e 290/292. Nesse interim, ainda, destaco que o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de 

jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per 

relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, 

preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em 

liberdade”.Após a preclusão do prazo recursal, intimem-se às partes para 

os fins do art. 422 do Código de Processo Penal.Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 122355 Nr: 3665-85.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues Lopes, Mikael Mendes 

Lopes de Oliveira, Eliezer Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215-B, WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM - 

OAB:23558/O

 Ante o exposto, considerando que o réu Mikal Mendes Lopes de Oliveira 

encontra-se em local incerto e não sabido, nem compareceu após ter sido 

citado por edital, determino o desmembramento do feito em relação ao 

mesmo, devendo os presentes autos tramitar exclusivamente em relação 

aos acusados Alessandro Rodrigues Lopes e Eliezer Lopes da Silva.Não 

sendo o caso de absolvição sumária dos réus Alessandro e Eliezer, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 

2020, às 13h00 (horário de Mato Grosso), na qual deverão ser inquiridas 

as testemunhas arroladas e realizados os interrogatórios dos 

mesmos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 001/2020 - A Doutora MARINA CARLOS FRANÇA, MMª. 

Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Seção 2 e 
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Seção 3, do Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso; Considerando a 

necessidade de designar a correição ordinária do ano em curso; 

Considerando a necessidade de atender aos objetivos estampados na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de 

Mato Grosso, RESOLVE, Art. 1°. REALIZAR correição forense ordinária 

nos processos, livros e serviços sob jurisdição na Primeira Vara de Alto 

Araguaia, que se realizará por 30 (trinta) dias, a partir do dia 03 de 

fevereiro de 2020, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias. Art. 2°. Os 

expedientes forenses na secretaria da Primeira Vara de Alto Araguaia 

permanecerão inalterados, inclusive sem prejuízo das audiências 

designadas para o período. Art. 3°. Os secretários da correição serão os 

assessores de Gabinete I e II, respectivamente, a Sra. Suelen Prina Torres 

e Sr. Pedro Lucas Ferreira Cavalcante, devendo estes observar, desde já, 

os artigos 25 e 26, seção 3, Capítulo 1, da CNGC. Art. 4°. Durante os 

trabalhos correicionais o Juiz, a Gestora Judiciária e os demais servidores 

sob supervisão do Gestor, no âmbito de suas competências, deverão, 

dentro outros atos: I - impulsionar os processos, principalmente àqueles 

que dependerem de atos ordinatórios, de designação ou cumprimento de 

atos processuais; II - proferir decisões rotineiras na Vara, inclusive 

sentença; III - atualizar todos os processos no sistema Apolo e adequar o 

físico aos que devam constar no sistema; IV - arquivar autos, segundo as 

normas da Corregedoria-Geral da Justiça; V - separar os processos que 

estão a demandar estudos, identificando-os e elaborando, no termo de 

correição, plano para decidi-los em prazo não superior a 120 (cento e 

vinte) dias; VI – adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à 

regularização e normalização dos serviços. Art. 5º. A serventia judicial 

deverá observar o roteiro de correição entre outras disposições da CNGC 

atinentes ao tema. Art. 6º. As autoridades legalmente constituídas, os 

senhores advogados ou qualquer pessoa do povo que tenham 

reclamações a formular, ficam convidadas a fazê-las no horário de 

expediente do fórum, diretamente ao Juiz da 1º Vara, que determinará as 

providências cabíveis. Art. 7º. Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e 

cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça, Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, aos representantes do Ministério Público e 

Defensores Públicos em exercício na Comarca, ao Presidente da 

Subseção da OAB, afixando-se uma cópia no átrio do Fórum, na porta da 

escrivania e do Gabinete, para conhecimento do público em geral. Alto 

Araguaia-MT, 09 de janeiro de 2020. Marina Carlos França Juíza de Direito

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020/PRIMEIRA VARA - A Excelentíssima 

Senhora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito da Primeira Vara 

desta Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e, Considerando que a Portaria n. 01451/2019/DPG, lotou 

o Dr. Rodrigo Machado Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta 

Comarca, estando destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta 

Primeira Vara; Considerando que na ausência de Defensor Público 

Estadual fora nomeado Advogados para defender os interesses de seus 

assistidos e que os processos que foram cabíveis a substituição 

processual foram encaminhados ao Ministério Público Estadual; 

Considerando que foram nomeados o(a) advogado(a) Dr. Iuri Gonçalves 

Araújo (OAB 24.274/O MT) e Dra. Léia Paula Aparecida Cláudio (OAB 

15.120/B MT), para ciência e defesa da parte assistida pela Defensoria 

Pública nos feitos cíveis e criminais que foram sentenciados, além dos 

demais advogados nomeados nos processos de conhecimento; 

RESOLVE: Revogar as Ordens de Serviço n. 02 e 03, datadas em 

26/02/2019 e 17/05/2019, bem como todas as nomeações de todos os 

advogados em decorrência da ausência de Defensor Público nesta 

Comarca. Determinar a remessa de todos processos afetados à sua 

atuação para Defensoria Pública no estado que se encontram, com 

URGÊNCIA. Se necessário certifique e faça a conclusão. P. R. e se 

cumpra, encaminhando-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça, Ordem 

dos Advogados do Brasil e Promotoria de Justiça. Alto Araguaia-MT, 08 de 

janeiro de 2020. Marina Carlos França - Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 2828-38.2014.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARIA FLÁVIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a Vossa Senhoria, na qualidade de procurador da Requerente 

MARIA FLÁVIO DE CARVALHO, a se manifestar acerca das informações 

prestatas pelo representante do Ministério Público e juntadas na ref. 58, no 

prazo de 15 (quinze)dias, deferidas na ref. 63.

1ª Vara

Intimação

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-22.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA OAB - GO32842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Ofício n.º 3510/2019 Dados do processo: Processo: 

1000368-22.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): JOSE 

TEIXEIRA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Assunto: INTIMAÇÃO DE PERÍCIA Prezado(a) Senhor(a): Por 

determinação da MMª Juíza de Direito Marina Carlos França, fica Vossa 

Senhoria por este intimada, da nomeação de perita por este Juízo, 

independentemente de compromisso, a responder aos quesitos 

elaborados pelas partes, assim como para comparecer nesta comarca no 

dia 25 de janeiro de 2020, às 8h ( MT ), para realização da perícia médica, 

a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca. Tudo em conformidade 

com a r. decisão saneadora cópia anexa. Alto Araguaia/MT, 19 de 

dezembro de 2019 Atenciosamente, JOSE AILTON DE FREITAS Auxiliar(a) 

Judiciário(a) AO(A): PERITA MÉDICA DRª. TAMIREZ MARTINS FIQUEIREDO 

- CRM-MT - 8057

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001281-67.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL ALTO ARAGUAIA MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001281-67.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL ALTO 

ARAGUAIA MT REQUERIDO: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

ALTO ARAGUAIA MT Vistos. 1. Em consonância com a cota Ministerial, 

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar “os 

ofícios encaminhados à Polícia Civil e Militar, ao Conselho Tutelar e à 

Secretaria de Saúde; bem como informar se houve a contratação de 

Agentes de Segurança Privada, proporcional aos números de 

frequentadores previstos, sob pena de indeferimento. 2. Após, conclusos. 

Às providências. Alto Araguaia, 20 de dezembro de 2019. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 39 de 2710



Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001281-67.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL ALTO ARAGUAIA MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA MT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001281-67.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL ALTO 

ARAGUAIA MT REQUERIDO: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

ALTO ARAGUAIA MT Vistos. 1. Em consonância com a cota Ministerial, 

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar “os 

ofícios encaminhados à Polícia Civil e Militar, ao Conselho Tutelar e à 

Secretaria de Saúde; bem como informar se houve a contratação de 

Agentes de Segurança Privada, proporcional aos números de 

frequentadores previstos, sob pena de indeferimento. 2. Após, conclusos. 

Às providências. Alto Araguaia, 20 de dezembro de 2019. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-17.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BELA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLAUDEIR CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000336-17.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): CLAUDEIR CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA BELA DE OLIVEIRA 

RÉU: SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA Vistos. 1. Em observância ao 

disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, visando à 

composição amigável entre as partes, DETERMINO o encaminhamento dos 

autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

realizar audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 13h (sala 02), restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. 2. INTIMEM-SE as partes na pessoa de seus 

advogados, via DJe, para comparecerem a solenidade. 3. Após, 

tornem-me os autos conclusos. Às providências. Alto Araguaia, 20 de 

janeiro de 2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-60.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO CAMPOS ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não foi intimada para comparecimento no presente ato. 

Portanto, REDESIGNO esta solenidade para o dia 18 (dezoito) de fevereiro 

de 2020 às 14h10min. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação no prazo legal. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Juíza de Direito:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001283-37.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA E SILVA LTDA - ME (AUTOR(A))

KARLA FERNANDA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ARAUJO DOS SANTOS DOURADO OAB - GO43704 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

- UNICOON (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001283-37.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): ALMEIDA E SILVA LTDA - ME, KARLA FERNANDA DO PRADO 

RÉU: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS - UNICOON Vistos. 1. RECEBO os autos da maneira que se 

encontram. 2. Requer a parte autora que as custas processuais sejam 

pagas ao final da demanda ou o parcelamento em, no mínimo, 08 parcelas, 

reconhecendo que não preenche os requisitos para fins de obtenção do 

benefício da justiça gratuita. 3. Pois bem, a fim de dar assertividade aos 

serviços presados pelo Poder Judiciário com vista a atual situação 

econômica brasileira e atenta às novas possibilidades, o art. 98, §§ 5º e 

6º, do CPC, concedeu maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da justiça gratuita, ampliando o leque de 

possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial 

do pedido para: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas 

processuais de um ato em específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, 

ainda, para c) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário 

tiver que adiantar no curso do processo, ainda que não preencha 

perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da 

assistência judiciária, poderá a parte ser auxiliada por facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. 4. Desta feita, apesar 

da requerente não se enquadrar na condição de hipossuficiente considero 

que o valor atribuído à causa, qual seja R$ 187.938,00 (cento oitenta e 

sete mil novecentos trinta e oito reais), é expressivo, circunstância pela 

qual CONCEDO a requerente o benefício do parcelamento no limite de 04 

(quatro) parcelas consecutivas, na forma do art. 468, § 6º e § 7º, da 

CNGC. 5. Assim, DETERMINO que a que a parte autora recolha, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, 

conforme o valor da causa, e as demais nos 03 meses subsequentes, sob 

pena de extinção. 6. Com o recolhimento da 1º parcela, tornem-me os 

autos conclusos. INTIMEM-SE. Às providências. Alto Araguaia, 26 de 

dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-04.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA SCHMIDT MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001227-04.2019.8.11.0020. 
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AUTOR(A): JUSSARA SCHMIDT MONTEIRO RÉU: AYMORE Vistos. 1. De 

pronto, revela-se necessária a emenda da petição inicial para retificação 

do valor da causa. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 292, II e VI 

prescreve que “o valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (…) II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; 

(...)”. 3. A parte autora pretende, por meio desta ação de rescisão 

contratual, a revisão do contrato firmado para aquisição de um veículo no 

valor de R$ 53.356,40 (cinquenta e três mil trezentos cinquenta e seis 

reais quarenta centavos), atribuindo o importe de R$ 17.655,16 

(dezessete mil seiscentos cinquenta e cinco reais dezesseis centavos) 

como valor da causa. 4. Portanto, o valor da causa deve ser corrigido 

para corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, mais 

especificamente, o valor incontroverso do contrato. 5. Isso posto, 

INTIME-SE, via DJe, o(s) advogado(s) do(a) Requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial retificando o valor da causa, 

sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, deverá comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais. 6. Em 

seguida, faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia/MT, 26 de 

dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001313-72.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA BARBOSA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS OAB - MT25801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA ALVES (REU)

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001313-72.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): ARLINDA BARBOSA DE MORAIS RÉU: DEUZANIA MARQUES 

VILELA ALVES, EDSON DA SILVA ALVES Vistos. 1. De pronto, revela-se 

necessária a emenda da petição inicial. 2. INTIME-SE o patrono do autor, 

via DJe, para, no prazo de 30 (trinta) dias, retificar o valor da causa, 

adequando-o ao valor venal do imóvel. 3. Nesse sentido: “O valor da 

causa, inclusive em ações declaratórias, deve corresponder, em princípio, 

ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício 

econômico que o autor pretende obter com a demanda. A impossibilidade 

de avaliar a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do 

valor da causa em quantia meramente simbólica, muito inferior ao de um 

valor mínimo desde logo estimável” (STJ-1ªT.,REsp 730.581, Min. Teori 

Zavascki, j.19.4.05, DJU 9.5.05). 4. Na oportunidade, deverá o autor 

retificar o polo ativo, fazendo constar como autores o Espólio de Bertolino 

Alves Barbosa e Ernestina Barbosa Sandoval, devidamente 

representados pelo inventariante ou por todos os herdeiros, bem como 

apresentar os documentos de todos os herdeiros e procuração ou 

comprovar o titulo de inventariante. 5. Ainda, deverá comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais, com 

ressalva de que o não cumprimento desta decisão ocasionará o 

indeferimento da petição inicial - art. 290, CPC. 5. Após, tornem-me os 

autos conclusos. Às providências. Alto Araguaia/MT, 27 de dezembro de 

2019. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001002-81.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001002-81.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Diante da defesa apresentada, 

INTIME-SE à parte autora para, querendo, se manifestar em 15 (quinze) 

dias. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique e 

tornem-me concluso. Às providências. Alto Araguaia, 17 de dezembro de 

2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBER SOUSA BORGES (REU)

VANDERLEI LUIZ MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAYONNARA ARRAES GONCALVES OAB - MT26204-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000332-77.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): GENERALI BRASIL SEGUROS S A RÉU: GLEIBER SOUSA 

BORGES, VANDERLEI LUIZ MARQUES Vistos. 1. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 2. 

Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Às providências. Alto Araguaia, 14 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 111247 Nr: 4347-72.2019.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS SANCHES GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De pronto, revela-se necessária a emenda da petição inicial.

2. Compulsando os autos com vagar, verifico que a petição inicial e os 

documentos a ela anexados, encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a petição inicial deve ser apresentada 

sem fracionamento, e os documentos que se seguem, deverão ser 

identificados individualmente (nomeado cada documento de acordo com o 

seu conteúdo), seguindo uma ordem cronológica de apresentação para 

pronta e fácil análise, isso após a inicial, inclusive viabilizando o 

contraditório e a dialética processual que a partir deste se inicia.

 3. Por tais razões, determino que o autor emende a inicial renomeando os 

documentos apresentados e reanexando-os conjuntamente com nova 
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petição inicial, que deverá ser apresentada na forma acima exposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento e extinção.

4. Após, faça a conclusão.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70039 Nr: 707-66.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT

 Vistos.

 1. Tendo em vista que as partes e testemunhas não foram intimadas para 

comparecimento, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 12 (doze) 

de fevereiro de 2020 às 15h30min.

EXPEÇAM-SE as intimações/requisições necessárias.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71837 Nr: 1463-75.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROCHA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos.

 1. Tendo em vista ausência injustificada da testemunha Davi Higino da 

Costa, DETERMINO a sua condução coercitiva para o dia 13 (treze) de 

fevereiro de 2020 às 13h30min. Oportunidade na qual será procedido 

interrogatório do denunciado e inquirida a testemunha faltante.

Sem prejuízo, pela ausência injustificada, APLICO multa de 01 (um) salário 

mínimo a testemunha Davi Higino da Costa

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 99230 Nr: 3742-63.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MAURO LEANDRO PONTES - 

OAB:171.090/SP

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia e, por 

consequência, ABSOLVO o acusado RUBENS MARIA DOS SANTOS, da 

imputação criminal a ele imposta.Sem custas e nem taxas processuais.As 

partes renunciam ao prazo recursalPreclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em seguida, OFICIEM-SE aos 

Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, bem como ao 

Cartório Distribuidor e à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes.4. Pelos serviços prestados pela advogada Mariana Valeiro 

Rezende ARBITRO o equivalente a 04 (quatro) URHs a serem suportados 

pela Fazenda Pública Estadual pelos serviços prestados.Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16596 Nr: 219-63.2006.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEICULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10192/MT, Carlos Alberto do Prado - OAB:4910/MT, Luciano 

Aparecido Cuba - OAB:11150/MT, Marcos Tomás Castanha - 

OAB:4575-MT, Robson Scarinci - OAB:6939-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que se encontrava 

arquivada, provisoriamente, há mais de 05 anos, em razão da não 

localização de bens a penhora, sendo determinado por este juízo seu 

desarquivamento, observando as metas da CGJ.

2. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos 

termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, com a advertência de que 

DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014).

3. Anoto ainda que O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 4. Após, faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 25975 Nr: 411-88.2009.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DARVANI KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - 

OAB:37333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que se encontrava 

arquivada, provisoriamente, há mais de 05 anos, em razão da não 

localização de bens a penhora, sendo determinado por este juízo seu 

desarquivamento, observando as metas da CGJ.

2. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos 

termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, com a advertência de que 

DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014).
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3. Anoto ainda que O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 4. Após, faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30919 Nr: 1605-89.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PONTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GUILHERME CHELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que se encontrava 

arquivada, provisoriamente, há mais de 05 anos, em razão da não 

localização de bens a penhora, sendo determinado por este juízo seu 

desarquivamento, observando as metas da CGJ.

2. Compulsando os autos com vagar, verifico que em 19/05/2015 foi 

realizada bloqueio, via bacenjud (fl. 73), no importe de R$ 1.861,98 (um mil 

oitocentos sessenta e um reais noventa e oito centavos); que 

devidamente intimado, o executado impugnou a penhora e requereu o 

desbloqueio do valor (fl. 76/97), e instado o credor concordou com o 

pedido (fl. 98); que foi determinado a expedição do alvará para 

levantamento do valor e posterior arquivamento do processo, em razão da 

suspensão nos termos do art. 791, III, CPC/73 (fl. 99), todavia, em que o 

devedor tenha informado número de conta bancária para expedição do 

alvará (fl. 105), não há nos autos informação do levantamento do valor.

3. Isso posto, DETERMINO que a Gestora certifique o cumprimento da 

decisão proferida a fl. 99, caso negativo, proceda-se com a transferência 

do valor na forma requerida pelo Executado na conta informada a fl. 105. 

Expeça-se o necessário e junte aos autos o alvará de transferência. 

Cientifique-se o executado na pessoa de seu patrono, via DJe, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu 

advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito 

do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, com a advertência de que 

DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014).

5. Anoto ainda que O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 6. Após, faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50119 Nr: 2056-80.2011.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIRO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:2.378/MT, GUSTAVO GOMES GARCIA - OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Moreira 

Ferraz - OAB:11390/MS

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Alimentos que se encontrava arquivada, 

provisoriamente, há mais de 04 anos, em razão da não localização de 

bens a penhora, sendo determinado por este juízo seu desarquivamento, 

observando as metas da CGJ.

2. INTIME-SE a exequente, na pessoa de seu advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para manifestar quanto 

aos rumos da execução ou dá integral quitação ao objeto da lide, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3. Com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 103039 Nr: 697-17.2019.811.0020

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEADP, PAADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Oliveira Freitas - 

OAB:26872/O

 Vistos.

 1. Tendo em vista Ofício n. 114/2019/PJAA – Criminal na qual o Ministério 

Público solicita a redesignação do ato por motivo de participação em 

audiência na Segunda Vara Criminal e Cível desta Comarca, REDESIGNO a 

presente solenidade para o dia 11 (onze) de fevereiro de 2020 às 14h4 

0min.

2. Tratando-se de audiência de instrução e julgamento, INTIMEM-SE as 

partes bem como respectivas testemunhas.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 77093 Nr: 4792-95.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONICLEI ELIAS DE RESENDE - 

OAB:20047/O

 Vistos.

1. Com finalidade de melhor preparo para realização do depoimento 

especial, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 18 (dezoito) de 

março de 2020 às 13h30min.

INTIMEM-SE/REQUISITE-SE o denunciado bem como a vítima e as 

testemunhas.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 77093 Nr: 4792-95.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONICLEI ELIAS DE RESENDE - 

OAB:20047/O

 Vistos.

 1. Havendo necessidade de se apurar a ocorrência de situação de risco, 

uma vez que a vítima que conta com 14 (quatorze) anos está residindo 

com homem de 24 (vinte e quatro) anos, REMETA-SE cópia da presente 

ata e dos depoimentos prestados para a Promotoria de Infância e 

Juventude.

2. Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Conselho Tutelar para que acompanhe a 

residência dos genitores e a casa da adolescente.

 3. REDESIGNO a presente solenidade para o dia 13 (treze) de fevereiro 

de 2019, oportunidade na qual serão inquiridos novamente a vítima 

[Fernanda Oliveira Chile], o genitor [Edvaldo Chile] e demais testemunhas.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 93875 Nr: 6698-86.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/OAB/MT, HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 Vistos.

1. Pelos serviços prestados pelos advogados Leia Paula Aparecida 

Claudio, Evandro Pampolini Oliveira e Heloisa Maria Resende, ARBITRO o 

equivalente a 01 (um) URH a ser suportado pela Fazenda Pública Estadual.

2. Tendo em vista decurso de prazo para manifestação da advogada, 

DESINCUMBO-A do seu encargo e NOMEIO o advogado IURI GONÇALVES 

ARAÚJO que deverá ser intimado para que apresente alegações finais na 

forma de memoriais escritos no prazo legal.

3. DETERMINO que o causídico seja intimado por intermédio de correio 

eletrônico, que será enviado pela minha assessoria no e-mail cadastrado 

perante o registro da OAB (o que deverá ser certificado), com prazo de 

05 (cinco) dias para informar nos autos se aceita o encargo ou renuncia a 

nomeação. Saliento que o silencio será interpretado como anuência e que 

eventual declínio deverá ser feito ATRAVÉS DE PETIÇÃO NOS AUTOS.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30140 Nr: 826-37.2010.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FURLANETE SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, PASQUALI PARISE GASPARINI JÚNIOR ADVOGADOS - 

OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.Custa, se houver, pela parte 

autora.Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o 

pedido levantamento e demais relacionados à constrição de bens.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33714 Nr: 1249-60.2011.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMM, GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 8. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.9. Isento de custas e honorários.10. Ciência ao Ministério Público.11. 

Diante da nomeação como dativo, ARBITRO honorários advocatícios em 

favor da Dra. NELCI ANDREA DOS SANTOS, OAB/MT 12.847, na razão de 

1 URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.12. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.13. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2254 Nr: 2695-11.2005.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARVALHO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA ROSA DO NASCIMENTO (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, IV, do CPC.Sem custas remanescentes.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.Transitada em julgado, ARQUIVEM os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.Alto Araguaia, 18 de dezembro de 

2019.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2343 Nr: 75-70.1998.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.126 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que se encontrava no 

arquivo provisório por aparente inércia da parte credora/exequente e 

retornou ao gabinete, em observância as metas da Corregedora-Geral da 

Justiça.

2. Foi determinado a intimação do credor para informar o pagamento da 

divida ou requerer o que entender de direito, com advertência de que o 

decurso do processo in albis será interpretação como anuência a quitação 

e o processo será extinto – fl. 102.

3. Foi certificado pela Sra. Gestora que, devidamente intimado, o 

exequente deixou escoar o prazo sem manifestar-se – fl. 107.

 Vieram os autos conclusos.

É o necessário. DECIDO.

4. O fato de a parte exequente não ter manifestado no prazo de 10 dias, 

entendo que ocorreu a integral quitação da execução, devendo o 

processo ser extinto pela satisfação do débito/obrigação.

5. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito - arts. 924, 

II e 925, CPC;

6. Custas, se houver, pelo executado.

7. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

8. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3466 Nr: 98-21.1995.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER, PEDRO 

VICENTE GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264-MT, NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

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

devidamente INTIMADA à parte EXEQUENTE por seu procurador, para que 

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

processuais no importe de R$ 581,25 (quinhentos e oitenta e um reais e 

vinte e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de fls. 190/191. Este valor deverá ser recolhido através de boleto, que 

será gerado, acessando o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no 

campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher 

os campos com o número único do processo: 98-21.1995.811.0020,vai 

aparecer os dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma 

mensagem em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o 

CPF do pagante. Marcar o item custas, incluir o valor acima (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o 

e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias "implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT".

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64401 Nr: 1633-81.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS - 

ME, GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G M DE OLIVEIRA COMERCIO DE 

MADEIRAS - ME, CNPJ: 16588215000105, Inscrição Estadual: 3653838 e 

atualmente em local incerto e não sabido GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 00011590203, Rg: 10.561.331, Filiação: Idenir Moraes de Oliveira e 

Geraldo de Oliveira, data de nascimento: 14/06/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça que subscreve, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência 

oferecer DENÚNCIA contra G M DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ 

6.588.215/0001-05, sediada na Rua Bem-Te-Vi, s/nº, Distrito de Jaci 

Paraná, Porto Velho/RO, e GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA, brasileira, 

empresária, nascida em 14/06/1989, portadora do RG nº 10561331 

SSP/AC, inscrito sob o CPF nº 000.115.902-03, na Rodovia AC 475, 

Acrelândia/AC, pela prática do seguinte fato delituoso. Em junho de 2015, 

os denunciados G M DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME e 

GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA, venderam madeira sem licença válida, 

outorgada pela autoridade competente. Segundo resta apurado, a 

denunciada GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA é a única sócia da empresa 

G M DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME, segundo requerimento 

de empresário (fls. 88), que realizou a comercialização da madeira e emitiu 

os documentos concernentes ao transporte. No dia 26 de junho de 2015, 

os fiscais do INDEA e policiais militares ambientais realizaram a abordagem 

dos veículos placas NDD-3369 e MDE-5066, que estavam transportando 

madeira e eram conduzidos por Adailton Soares da Fonseca. Ao 

realizarem a vistoria da madeira carregada, os fiscais e os milicianos 

constataram que havia madeira sendo transportada sem nota fiscal e DOF, 

consoante auto de constatação de fls. 09. Isso porque constam nos 

documentos portados pelo motorista apenas a essência florestal: Porteria 

caimito (Abiu), sendo que os fiscais encontraram na carga as espécies de 

madeira: Porteria caimito (Abiu) e Sacoglottis sp (Uchi), sendo que esta 

última estava sem qualquer documento de transporte florestal e nota 

fiscal. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência G M DE 

OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME e GISLAINE MORAES DE 

OLIVEIRA, como incursos no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. 

Requeiro que uma vez recebida e autuado esta, seja procedida a citação, 

nos termos do art. 78 e ss, do rito da Lei 9.099/95 e sumaríssimo do 

Código de Processo Penal, processados e, ao final, condenados, tudo nos 

termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as 

testemunhas abaixo arroladas. ROL DE TESTEMUNHAS: 1 – Filogênio da 

Rocha Neto (qualificado às fls. 13); 2 – Eduardo Alves de Castro 

(qualificado às fls. 14). Alto Araguaia, 16 de março de 2017. Rodrigo 

Ribeiro Domingues Promotor de Justiça

Despacho: Vistos. 1. Por ora, deixo de analisar a manifestação ministerial 

retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se a denunciada Gislaine Moraes de Oliveira está enclausurado 

em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato 

Grosso.Havendo informações acerca da localização do(s, a, as) 

denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente mandado de citação/carta 

precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, desde já, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do acusado(s, 

a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, com a 

finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 401 do 
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Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para apresentação de 

defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo prescricional, nos 

moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.Observe-se que, a teor 

da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do 

prazo prescricional será regulado pelo máximo da pena cominada.5. Após, 

cumpra-se com o procedimento constante no art. 982, §3º da CNGC, com 

consequente remessa dos autos ARQUIVO provisório [nos processos 

suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto não 

encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição]. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Alto Araguaia, 18 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 99239 Nr: 3751-25.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA VALEIRO REZENDE - 

OAB:26934/O

 Deste modo, entendo que se houve motivo para a decretação da prisão 

preventiva, este, atualmente não subsiste, logo, imperiosa a sua 

revogação. Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Denunciado 

RUBENS MARIA DOS SANTOS, mediante as seguintes cautelares: a) 

Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo 

estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades;b) 

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do 

Juízo;c) comparecimento a todos os atos processuais; e,d) proibição de 

alterar seu endereço sem comunicação prévia ao Juízo;Consigne que a 

prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se 

imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o 

trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de 

Processo Penal.Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor de RUBENS 

MARIA DOS SANTOS, SE POR OUTRO MOTIVO O MESMO NÃO DEVA 

PERMANECER PRESO.Intime-se.Ciência ao MPE e a Defesa.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.Alto Araguaia – MT, 

23 de novembro de 2018. Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18140 Nr: 1179-19.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUÍZIO EDUARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARQUES HIGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.112-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que se encontrava 

arquivada, provisoriamente, há mais de 05 anos, em razão da não 

localização de bens a penhora, sendo determinado por este juízo seu 

desarquivamento, observando as metas da CGJ.

2. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos 

termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, com a advertência de que 

DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014).

3. Anoto ainda que O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 4. Após, faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 98305 Nr: 3420-43.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO CARVALHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Inicialmente, não há que se falar em inépcia da denúncia notadamente 

quando se cumpre com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal de modo a expor o fato criminoso e suas circunstâncias 

permitindo-se, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido tem-se que “descabe excogitar de inépcia da denúncia se 

esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as 

circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no 

art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de 

defesa.” (TJMT, Ap nº 152834/2017).

 Ressalto que a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade 

elidem qualquer tese de ausência de justa causa e a valoração dos 

depoimentos prestados será realizada por este juízo em ocasião de 

prolação de sentença e com viés a norma insculpida no artigo 155 do 

Código de Processo Penal.

2. Quanto as demais teses, deixo de analisa-las por se confundirem com o 

mérito de certo que serão devidamente apreciadas em ocasião de 

sentença

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], bem como se consignando que as teses e 

fundamentos elencados em sede de resposta a acusação se confundem 

com o mérito e dependem da devida instrução criminal, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 13 (treze) de fevereiro de 2020 às 15h00min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intime(m)-se o(s) réu(s) pessoalmente.

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa.

(c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105132 Nr: 1705-29.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DOS SANTOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/OAB/MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 
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(treze) de fevereiro de 2020 às 16h00min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30242 Nr: 928-59.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO Nº.01 LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que se encontrava 

arquivada, provisoriamente, há mais de 05 anos, em razão da não 

localização de bens a penhora, sendo determinado por este juízo seu 

desarquivamento, observando as metas da CGJ.

2. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos 

termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, com a advertência de que 

DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014).

3. Anoto ainda que O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 4. Após, faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64197 Nr: 1546-28.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para 

CONDENAR RONALDO PEREIRA DOS SANTOS como incurso as penas do 

delito de furto simples (artigo 155 do Código Penal).4. Assim, em 

observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena 

individualizada. Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as 

diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade: 

não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são 

maculados,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem 

elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo 

penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e 

lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste 

momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as 

contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delitiva.Dessa forma, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual 

seja 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na 

segunda fase de aplicação da pena, não havendo agravantes e/ou 

atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e o 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na terceira fase de aplicação da penal, 

não se constatando nenhuma causa de aumento e/ou de diminuição, fixo a 

pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal.Considerando 

patamar da pena aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, 

§2º, alínea “c” do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 e 

seguintes, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito que serão individualizadas pelo juízo da execução 

penal. 5. Com o trânsito em julgado para o Ministério Público, TORNEM os 

autos conclusos para análise de eventual prescrição da pena.Publicada 

com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se, 

com urgência.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 96845 Nr: 2793-39.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALEINO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA - OAB:26165/B

 Vistos.

1. Inexistindo quaisquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 16 

(dezesseis) de janeiro de 2020 às 14h20min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

3. Sem prejuízo, nos termos da solicitação retro, DEPREQUE-SE com 

finalidade de regularização da segregação cautelar do denunciado.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88790 Nr: 5544-33.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 25 (vinte 

e cinco) de março de 2020 às 16h20min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 89082 Nr: 5676-90.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Resumidamente, cuida-se de demanda movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.Compulsando o 

feito, constato a incompetência deste juízo para processamento e 

julgamento da demanda.Dispõe o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso que:Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:I – Processar e 

julgar(...)l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre 

estes; Tal dispositivo consagra que a lide que envolve conflito entre 

unidades federativas deverá ser processado e julgado perante a Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, na condição 

de órgão especial, terá maiores condições de proteger o pacto 

federativo.3. Portanto, com fulcro no artigo 17-B do RITJMT DECLINO da 

minha competência para processamento e julgamento do 

feito.ENCAMINHEM-SE os autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105337 Nr: 1805-81.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONEY PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 11 

(onze) de março de 2020 às 16h00min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 1803-14.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILDA FLORÊNCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA - OAB:26165/B

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 

(treze) de fevereiro de 2020 às 16h00min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 93189 Nr: 1321-03.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUÉZIO VIEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO STEFANI LARA 

BARROS - OAB:52559/GO

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 

(treze) de março de 2020 às 16h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 110194 Nr: 3879-11.2019.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS tendo como partes as em epígrafe, em que, realizada 

audiência de mediação/conciliação as partes firmaram acordo – p. 53/54.

2. Instado, o nobre representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do acordo, p. 57.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

 DECIDO.

3. Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

es tando  resgua r d a d o s  o s  d i r e i t o s  i n d i s p o n í v e i s  d a s 

acrianças/adolescentes, manifestando o agente minister ial 

favoravelmente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

4. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

5. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o beneficio da assistência judiciária 

gratuita as partes.

6. Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia do prazo 

recursal, EXPEÇA-SE o termo de guarda definitivo do menor, a ser 

entregue ao genitor, ora requerente.

 7. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

8. Nada mais requerido, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.
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Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

‘P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 96480 Nr: 2642-73.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR RAASCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELIO OLIVEIRA - 

OAB:97596

 Vistos.

1. Prossiga-se no cumprimento da parte final da sentença de fls. 150/153, 

com expedição das comunicações e anotações necessárias.

 2. Observe-se que o acórdão de fls. 203/212 manteve a sentença 

condenatória incólume.

3. Tendo em vista trânsito em julgado do acordão (fl. 211), EXPEÇA-SE 

guia definitiva com consequente remessa ao juízo competente.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 106732 Nr: 2509-94.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMILDE RODRIGUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maxmiliam jose beijo 

gonçalves - OAB:

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], bem como se consignando que as teses e 

fundamentos elencados em sede de resposta a acusação se confundem 

com o mérito e dependem da devida instrução criminal, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 25 (vinte e cinco) de março de 2020 às 

14h00min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

‘Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 91770 Nr: 679-30.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS, GODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - 

OAB:25333/OAB/MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], bem como se consignando que as teses e 

fundamentos elencados em sede de resposta a acusação se confundem 

com o mérito e dependem da devida instrução criminal, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 25 de março de 2020 às 14h40min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

‘Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64889 Nr: 1862-41.2015.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADS, WER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23679-O, JARDEL MENDONÇA SANTANA - OAB:0, 

SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA NETO - OAB:15.226/MT, SILVIO JOSE 

DE CASTRO MAIA NETO - OAB:15226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Previamente a análise do pedido retro, INTIME-SE a parte exequente na 

pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha de débito atualizada e, sendo o caso, retificar o valor atribuído ao 

cumprimento de sentença.

2. Após, conclusos.

‘Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 86993 Nr: 4878-32.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTOR SCHWINGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:26872/O

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 25 (vinte 

e cinco) de março de 2020 às 16h40min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69708 Nr: 575-09.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Cuida-se de Execução de Alimentos tendo como partes as em epígrafe, 

em que, entrementes, a parte autora informou o pagamento da dívida e 

requereu a extinção do processo – fls. 92.

 2. Instado, o nobre representante do Parquet opinou pela extinção da 

execução – fls. 90/91.

3. Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

4. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

5. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

6. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

7. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

‘P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 26951 Nr: 1350-68.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABERIDES NOGUEIRA DE MORAES, GIOVANA 

FERREIRA MAGALHÃES CARVALHO, MILTON DE CARVALHO, SILVANO 

FLÁVIO DE CARVALHO (ESPÓLIO), FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA 

CARVALHO, ANTONIO JOSE DE MORAES, LEOPOLDINA CARVALHO DE 

OLIVEIRA, ANA CARVALHO DE MORAES, UBALDINA CARVALHO 

NOGUEIRA, VANIA CARVALHO DE OLIVEIRA MELO, NORIVALDO 

ANTONIO DE MELO, MARIA CARVALHO CARDOSO, RONALDO JOSÉ 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, MARIA INEZ MECENAS DO CARMO - 

OAB:5.852-MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 4. Com feito, preenchidos os requisitos legais, inclusive no que pertine ao 

pagamento do imposto devido (ITCMD), nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o feito e HOMOLOGO os 

interesses assentados às fls. 537/537v e, por conseguinte, HOMOLOGO 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, a partilha assentada às fls. 

418/430 com as habilitações de direito hereditário à fl. 464, relativa aos 

bens deixados por SILVANO FLAVIO DE CARVALHO.Analisando os 

autos, verifico que não houve juízo de admissibilidade se o valor 

complementado às fls. 334/338 é o adequado para o presente feito. 

Portanto, REMETAM-SE os autos ao distribuidor para que certifique se o 

valor complementado é o correto.5. Depois de transitada em julgado a 

presente sentença, bem como recolhidas as custas eventualmente 

remanescentes, as quais devem ser calculadas com base na avaliação 

dos bens, LAVRA-SE o FORMAL DE PARTILHA com as devidas cautelas 

legais.Após, não havendo nenhuma determinação pendente de 

cumprimento ou requerimento aguardando análise, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54728 Nr: 359-53.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO AUGUSTO PIVA, RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA, MAURICIO ROZENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fúlvio Luís Stadler Kaipers - 

OAB:27834/PR

 Vistos.

1. Cuida-se de ação penal instaurada em desfavor dos denunciados 

SANDRO AUGUSTO PIVA, RODRIGO APARECIDO DA SILVA e MAURÍCIO 

DA SILVA sendo que os dois primeiros são denunciados pela prática do 

crime de porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 

10.826/03) e o último é denunciado pela prática do crime de porte de arma 

de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/03) e posse de 

substância entorpecente para consumo próprio (artigo 28 da Lei n. 

11.343/06).

Conforme termo de certidão de óbito anexo, verifico que o denunciado 

RODRIGO APARECIDO DA SILVA faleceu no dia 20/09/2016.

Vieram os autos conclusos.

2. Na seara penal, vige o brocardo latino “mors omnia solvit” – a morte 

resolve tudo -, o que significa dizer que todo e qualquer efeito penal 

decorrente da prática delitiva se extingue com a morte do agente. Este, 

aliás, é o teor da garantia fundamental prevista no art. 5º, XLV, da 

Constituição Federal.

Nesta toada, acostada aos autos prova da morte do réu RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA, é de rigor a extinção deste processo, porquanto 

extinta a punibilidade daquele: Código Penal, art. 107, I.

3. Ante o exposto, forte no art. 107, I, do Código Penal, bem como no art. 

62 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

réu RODRIGO APARECIDO DA SILVA.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

4. Uma vez que os autos permanecerão em trâmite para julgamento dos 

demais denunciados, dou por encerrada a instrução processual.

5. Converto os debates orais em memoriais escritos que deverão ser 

apresentados por ambas as partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

iniciando-se pelo Ministério Público.

6. Sem prejuízo, tendo em vista que já realizado laudo pericial criminal da 

arma de fogo e das munições e que a sua guarda não mais interessa ao 

deslinde do processo, ENCAMINHEM-SE armas e/ou munições 

apreendidas ao Comando do Exército na forma do artigo 25 da Lei n. 

10.826/03 e artigo 1.479 da CNGC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71388 Nr: 1273-15.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMGPGDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDRES-E, LCDRES

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

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 
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reclamar intervenção desde logo.

Todavia, demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60336 Nr: 2738-30.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 02 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10584 Nr: 673-14.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DAVID CAMPOS (Espólio), DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROMÃO DA SILVA, MAKS NUNES 

LUIZ DA COSTA, PEDRO DAVID CAMPOS (Espólio), JOSÉ ALVES DE 

LIMA, JOÃO BALDOINO FERREIRA - Espólio, MARIA ALBINA FERREIRA, 

MARIA VERADA SILVEIRA ALVES DE LIMA, CATARINA FERREIRA DA 

SILVA, SEBASTIANA FERREIRA, TEREZINHA FERREIRA, MARIA DE 

LOURDES FERREIRA, JOSÉ BALDOINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT, 

ELIZÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:4654/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de expedição de oficio ao Cartório de Registro de 

Imóveis, todavia, DETERMINO que seja expedido em favor do espólio de 

JOÃO BALDOINO FERREIRA, JOSÉ ALVES DE LIMA e MARIA VERA DA 

SILVEIRA ALVES DE LIMA, conforme dados extraído da sentença as fls. 

475/477.

2. INDEFIRO a execução dos honorários, eis que o pedido já foi solicitado e 

o processo foi extinto pelo adimplemento.

3. Nada mais requerido, ARQUIVE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

As providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 173-98.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIMAR BATISTA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO GONSALEZ - 

OAB:11.225-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11.225-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, proposta por 

ALZIMAR BATISTA REZENDE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, que, no decorrer do procedimento, o executado 

apresentou exceção de pré-executividade, sendo julgada improcedente e 

homologado o cálculo apresentado pela credora.

Entrementes, expedido o Alvará de levantamento, a parte credora 

informou o cumprimento da obrigação, dando quitação ao objeto da lide – 

fl. 233.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e DECIDO.

 O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz perecer o 

objeto da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, DECLARO SATISFEITA 

a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, 

com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do CPC.

Sem condenação em custas.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda com as 

baixas necessárias e ARQUIVE.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia, 07 de janeiro de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31359 Nr: 2045-85.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo Lima de Melo - 

OAB:12.144-MT, Jomas Fulgêncio de Lima Júnior - OAB:11.785-MT, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 48. Ante o exposto, com fundamento no art. 269, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar 

AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E BIODIESEL 

LTDA, já qualificado nos autos, ao pagamento de R$ 240.000,00 (duzentos 

e quarenta mil reais), a título de danos morais coletivos, e extingo o 

processo com resolução de mérito. Esse valor foi obtido através de um 

cálculo matemático simples: o Município de Alto Araguaia tinha a época 

dos fatos aproximadamente 16 (dezesseis) mil habitantes (todos atingidos 

pelo vazamento), o que representaria cerca de 4 (quatro) mil famílias, 
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levando se em conta que a tarifa mensal cobradas nas faturas de água 

era de 10 (dez) reais, isso significaria um valor de aproximadamente R$ 40 

(quarenta) mil reais por mês. Já que a área contaminada teve que ser 

monitorada por 6 (seis) meses, prazo necessário para acompanhar a 

diluição da contaminação e o impacto causado, com isso o valor atingiu a 

quantia de R$ 240 (duzentos e quarenta) mil reais. 49. Condeno ainda, a 

Ré ao pagamento custas e despesas processuais, e a isento do 

pagamento de honorários advocatícios, posto que incabíveis à espécie.50. 

O valor da condenação deverá ser depositado em conta específica, 

vinculada ao processo para futura destinação para projetos 

socioambientais dessa comarca.51. Decorridos 60 (sessenta) dias do 

Trânsito em Julgado, sem que o Ministério Público promova a execução, 

intime-o para fazê-lo, nos termos do art. 15, da Lei 7.347/85 . Às 

providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3465 Nr: 39-67.1994.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA IGNACIA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CECÍLIA IGNACIA DE SOUZA SILVA, 

CNPJ: 26535070000138, Inscrição Estadual: 13.119.106/3. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.269,34 (Um mil e duzentos e sessenta e nove 

reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT". Fica o intimando, cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 39-67.1994.811.0020 vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar o item custas e preencher com o valor R$ 977,16 

(novecentos e setenta esete reais e dezesseis centavos) e o valor da 

Taxa R$ 292,18 (duzentos e noventa e dois reais e dezoito centavos). 

Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o e após a 

efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral 

do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. OU SE PREFERIR, DIRIJA-SE ATÉ A CAA DO FÓRUM PARA 

IMPRESSÃO DA GUIA.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 07 de janeiro de 2020

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11975 Nr: 1876-11.2004.811.0020

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRICIO 

SLAVIERO FUMAGALLI, FELIPE SLAVIEIRO FUMAGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO JULIEN, ELIO CESAR DE 

OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA PEREIRA BATISTA, REINALDO CARLOS 

BUENO, PEDRO BASTOS DA CRUZ, AILTON FERREIRA DA SILVA, 

APOLINÁRIO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611, JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, José Carlos Laranjeira - OAB:15.661 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES LIMA - 

OAB:6489/MT, SIMONE OLIVEIRA GOMES - OAB:18226/GO, 

VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - OAB:2547, VANESSA SPERANDIO - 

OAB:1696/RO

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

devidamente INTIMADO os REQUERENTES por intermédio de seus 

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

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 63.456,73(sessenta e 

três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos, a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 407/409. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 38.823,55 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e três reais e 

cinquenta e cinco centavos) e o valor da taxa judiciária de R$ 24.633,18 

(vinte e quatro mil seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 1876-11.2004.811.0020 vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12001 Nr: 1917-75.2004.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR DE JESUS SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEOMAR DE JESUS SOARES DE 

OLIVEIRA, Filiação: Jeracina Soares de Oliveira e Adenir Barbosa de 

Oliveira, data de nascimento: 25/09/1972, brasileiro(a), natural de Santa 

Rita do Araguaia-GO, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 933,72 (Novecentos e trinta e tres reais e 

setenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT". Fica o intimando, cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 
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com o número único do processo: 1917-75.2004.811.0020, vai aparecer 

os dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma 

mensagem em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o 

CPF do pagante. Marcar o item custas e preencher com o valor R$ 789,29 

(setecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) e o valor da 

Taxa R$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o 

e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. OU SE PREFERIR, DIRIJA-SE ATÉ A CAA 

DO FÓRUM PARA IMPRESSÃO DA GUIA.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 07 de janeiro de 2020

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33197 Nr: 736-92.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODA, JANAINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

00300871120, Filiação: Vilma Pereira da Cruz e Luiz Martins de Almeida, 

data de nascimento: 07/04/1981, brasileiro(a), natural de São Félix do 

Araguaia-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone (017) 0227-6782. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 791,16 (Setecentos e noventa e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGCTJMT". Fica o intimando, cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OUREMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo:736-92.2011.811.0020, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar o item custas e preencher com o valor R$ 601,32 

(seiscentos e um reais e trinta e dois centavos) e o valor da Taxa R$ 

189,84 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Clicar 

em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o e após a 

efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral 

do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. OU SE PREFERIR,DIRIJA-SE ATÉ A CAA DO FÓRUM PARA 

IMPRESSÃO DA GUIA.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 07 de janeiro de 2020

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50536 Nr: 2487-17.2011.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TEREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO TEREZA, Cpf: 06826865149, 

Rg: 3.938.542, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 546,39 (Quinhentos e quarenta e seis reais e 

trinta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT". Fica o intimando, cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 2487-17.2011.811.0020, vai aparecer 

os dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma 

mensagem em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o 

CPF do pagante. Marcar o item custas e preencher com o valor R$ 406,34 

(quatrocentos e seis reais e trinta e quatro centavos) e o valor da Taxa R$ 

140,05 (cento e quarenta reais e cinco centavos). Clicar em gerar GUIA. O 

sistema vai gerar um Boleto, imprima-o e após a efetivação do 

recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. OU SE 

PREFERIR, DIRIJA-SE ATÉ A CAA DO FÓRUM PARA IMPRESSÃO DA GUIA.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 07 de janeiro de 2020

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57396 Nr: 367-93.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE JANITSCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PROCURADOR MUNICIPAL, JOSÉ LUIZ ZACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14.737-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 Fica Vossa Senhoria intimada, na qualidadde de procuradores das partes, 

a comparecerem perante a este Juízo no Edificio do Fórum na sede dessa 

comarca, para audiência pericial a realizar-se no dia 25.01.2020, às 09:00 

horas, horario oficial de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 92919 Nr: 1206-79.2018.811.0020

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: GABRIELA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de pedido de liberdade provisória ajuizada por GABRIELA 

FERREIRA DA SILVA decorrente de auto de prisão em flagrante datado de 

25/03/2018 pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 

11.343/06).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Compulsando o sistema APOLO constato que o inquérito policial atinente 

ao fato ensejador da prisão em flagrante foi distribuído sob a numeração 

única n. 2101-40.2018.811.0020 – cód. 95360.

Em consulta aos aludidos autos, verifico que a prisão em flagrante foi 

convertida em prisão domiciliar no dia 26 (vinte e seis) de março de 2018 

sem qualquer protesto da defesa.

Assim, uma vez que a denunciada não mais se encontra em cárcere e que 

fundamento do pedido de liberdade provisória, qual seja, a prisão em 

flagrante, foi devidamente convertido em prisão domiciliar, entendo que o 

feito deve ser extinto por ausência de interesse para o seu 

prosseguimento.

3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução de seu mérito.

 CIENTIFIQUE-SE a defesa e o Ministério Público.

Transitada em julgado, ARQUIVEM se os autos com as baixas e 

procedimentos de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57319 Nr: 303-83.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERVESON HUGISLEI AIRES DOURADO, 

FERNANDO BORGES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYALAN BORGES VEADO - 

OAB:14848/GO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 5. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

penal, para (i) JULGAR extinta a punibilidade do denunciado FERNANDO 

BORGES DE ANDRADE ante ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal e; (ii) 

CONDENAR o denunciado JEVERSON HUGISLEI AIRES DOURADO como 

incurso as penas do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.6. Assim, em 

observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena 

individualizada do denunciado JEVERSON HUGISLEI AIRES 

DOURADOª...ºo, FIXO o valor da multa em seu mínimo legal. FIXO o regime 

inicial ABERTO em razão da ausência de condições e/ou circunstâncias 

desfavoráveis. Considerando patamar de pena aplicado, nos moldes do 

art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) restritivas de direito a serem definidas em sede de execução penal. 

DEIXO de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causado pela 

infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

tendo em vista ausência de elementos para aferição.CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e o denunciado. Com o trânsito em julgado para a 

acusação, TORNEM os autos conclusos para análise do reconhecimento 

da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade intercorrente. 

Tendo em vista que já realizado exame de eficiência de arma de fogo e 

que a sua guarda não mais interessa ao deslindo do processo, 

ENCAMINHEM-SE armas e/ou munições apreendidas ao Comando do 

Exército na forma do artigo 25 da Lei n. 10.826/03 e artigo 1.479 da 

CNGC.Cumpridas todas essas providências, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se, com urgência.‘Às 

providências. Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16184 Nr: 59-38.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIGLIO BERNINI NETO, ERNANI DE COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON CLAUDINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CLAÚDIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:OAB-MT 13.683, WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

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

devidamente INTIMADOS os REQUERENTES por intermédio de seus 

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

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 2.385,45 (dois mil 

trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), nos termos 

da r. sentença de fls. 401. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 1.268,26 (mil duzentos 

e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) e o valor da taxa judiciária 

de R$ 1.117,19 (mil cento e dezessete reais e dezenove centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 59-38.2006.811.0020 vai aparecer os dados do processo. Clicar 

em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em 

OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens 

custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 104895 Nr: 1581-46.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ELIANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO 

FILHO - OAB:5934-MT

 Vistos.

 Sem delongas, defiro o pleito de ref.: 17.

 Intime-se o causídico via DJE para apresentação de defesa técnica no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme o artigo 396, caput do CPC.

Alto Araguaia, 07 de Janeiro de 2020.

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 98178 Nr: 3361-55.2018.811.0020
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Vistos.

1. Analisando o feito em questão não há o que se falar em inépcia da 

denúncia notadamente quando se cumpre com os requisitos do artigo 41 

do Código de Processo Penal de modo a expor o fato criminoso e suas 

circunstâncias permitindo-se, assim, o exercício do contraditório e da 

ampla defesa.

Neste sentido tem-se que “descabe excogitar de inépcia da denúncia se 

esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as 

circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no 

art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de 

defesa.” (TJMT, Ap nº 152834/2017).

 Ressalto que a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade 

elidem qualquer tese de ausência de justa causa e a valoração dos 

depoimentos prestados será realizada por este juízo em ocasião de 

prolação de sentença e com viés a norma insculpida no artigo 155 do 

Código de Processo Penal.

2. Quanto à tese de legitima defesa, deixo de analisá-la por se confundir 

com o mérito, de certo que serão devidamente apreciadas em ocasião de 

sentença.

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], bem como se consignando que as teses e 

fundamentos elencados em sede de resposta a acusação se confundem 

com o mérito e dependem da devida instrução criminal, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 05 (cinco) de fevereiro de 2020 às 15h40min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intime(m)-se o(s) réu(s) pessoalmente.

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa.

(c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

5. INTIME-SE o advogado nomeado JORGE LUIS DOS SANTOS ASS para 

que se faça presente na solenidade aprazada.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52498 Nr: 1871-08.2012.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMANDO XAVIER DIAS - ME, CARMANDO 

XAVIER DIAS

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

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 14. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.15. 

INTIMEM-SE as partes desta decisão.16. Previamente a análise dos 

pedidos de bloqueio online e constrição de bens, INTIME-SE a parte 

credora/exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com 

imediata remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 

25, Lei 6.830/80), para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar CDA 

atualizada ou dar quitação a dívida.17. Após, faça a conclusão. Às 

providências.Alto Araguaia, 7 de agosto de 2019.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17267 Nr: 1-28.1986.811.0020

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 

JOSÉ APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVIMAT LTDA. Serviços de Vigilância 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a(o) parte autora na pessoa de seu patrono para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, com advertência de que A 

NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO 

DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 485, III e §§ 1º e 2º, e IV, do CPC.

2. Escoado o prazo com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17286 Nr: 8-28.1986.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 

JOSÉ APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVIMAT LTDA. Serviços de Vigilância 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a(o) parte autora na pessoa de seu patrono para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, com advertência de que A 

NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO 

DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 485, III e §§ 1º e 2º, e IV, do CPC.

2. Escoado o prazo com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8439 Nr: 729-81.2003.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 .. devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 
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exposto no item 4, “c” anterior. (...) INTIME a parte exequente para 

manifestar acerca de eventual prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do §§ 4º e 5º do artigo 40 da LEF, conforme o caso, ou 

contrario sensu, venham os autos conclusos para extinção, nos termos 

do provimento 86/2014. 10. Desde logo, DETERMINO que os protocolos 

referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por 

mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os autos na 

sequência à Secretaria, para observância das determinações acima, 

procedendo na forma do artigo 477 da CNGC/MT. 11. Sem prejuízo, 

CERTIFIQUE-SE a secretaria se houve a vinculação do valor bloqueado a 

fl. 53 a este processo, caso positivo, informe aos autos o valor atualizado, 

bem como o inclua ao cumprimento desta decisão, procedendo às 

intimações necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52481 Nr: 1852-02.2012.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMANDO XAVIER DIAS - ME, CARMANDO 

XAVIER DIAS

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

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 14. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade, para DECLARAR a decadência do crédito tributário 

cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2005, extinguindo o feito sem 

resolução do mérito com relação a estes débitos, nos termos do art. 485, 

VI, do CPC, prosseguindo-se a ação somente em relação ao débito de 

2006 - ano de referência do fato gerador.15. CONDENO a 

exequente/excepto ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, conforme art. 85, § 

2º e § 3º, I, do CPC - Resp. 664078.16. INTIMEM-SE as partes desta 

decisão.17. Diante da necessidade de adequar o valor exequendo, 

INDEFIRO os pedidos de bloqueio de valores e demais constrição de bens 

anteriormente requerido.18. Sem prejuízo, INTIME-SE o Exequente 

PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata remessa ao 

representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, para se manifestar quanto ao 

prosseguimento da execução e apresentar CDA atualizada.Às 

providências.Alto Araguaia, 6 de agosto de 2019.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7925 Nr: 234-37.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA DIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Vistos.

1. Certifique o transito em julgado da sentença proferida as fls. 57/58.

2. Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e executado JOÃO BATISTA DE 

SOUZA DIAS - ME.

3. Certifique se o executado foi devidamente intimada para quitar o débito 

ou opor impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o possível 

decurso de prazo.

4. Em seguida, INTIME-SE o Exequente PESSOALMENTE, mediante vista 

dos autos, com imediata remessa ao representante judicial, pelo cartório 

ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar 

total quitação ou requerer o que entender de direito, apresentando planilha 

de débito atualizada.

5. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor/Contador Judicial 

para, no prazo de 3 (três) dias, atualizar o valor das custas judiciais e/ou 

das taxas judiciárias pendentes.

 6. Em seguida, INTIME-SE a parte devedora para efetuar o pagamento das 

custas, conforme determinado em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 7. Decorrido o prazo e recolhidas as custas finais, CERTIFIQUE-SE.

8. Diversamente, se pendente o recolhimento das custas finais, 

CUMPRA-SE a Seção 28 do Capítulo VII da CNGC-TJMT [Da remessa de 

Processos com saldo devedor de Custas Judiciais e Taxa Judiciária dos 

Foros Judicial e Extrajudicial, e Multa de Processo Administrativo para 

Inscrição em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso], CERTIFIQUE-SE.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia, 13 de agosto de 2019.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 78717 Nr: 387-79.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES, NARA NUBIA DA SILVA 

MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 6. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO os efeitos da liminar anteriormente deferida, 

todavia, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de reconhecimento de 

improbidade administrativa.Indevida condenação em custas, taxas e 

honorários sucumbenciais uma vez que o autor da ação é o Ministério 

Público.DECLARO a presente sentença PUBLICADA com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65751 Nr: 2212-29.2015.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALIPIO FAZOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO RUMÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:78.163/SP, JOSE CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96030/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$ 13.210,50 (treze 

mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos) e homologar o débito total 

nos termos no cálculo apresentado pela embargante no valor de R$. 
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20.829,65 (vinte mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco 

centavos).CONDENO a parte embargada no pagamento das taxas, custas 

e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários 

advocatícios à procuradoria federal do impugnante, verba essa que, nos 

termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) 

incidentes sobre a diferença auferida com redução do débito exequendo, 

a ser devidamente compensada com a quantia devida pelo impugnante 

antes da expedição da requisição da ordem de pagamento. PAGAMENTO 

ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo 

prazo previsto no artigo 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade da justiça 

concedida ao embargado.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese 

de remessa necessária/duplo grau obrigatório (art. 496 e ss., CPC), 

CERTIFIQUE, TRANSLADE cópia reprográfica desta sentença e planilha de 

cálculo (fls. 01/08) para os autos da execução em apenso, a fim de que 

nela seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento, e arquive com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82028 Nr: 2421-27.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIO MARTINS CAMPOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador da requerente intimado, 

a efetuar no prazo de 05 (cindo) dias, a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, nos termos da certidão juntada aos autos ref. 47.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 464 Nr: 319-62.1999.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE 

LOURDES ZANON KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR - OAB:3076-A

 VISTOS.

 Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa tendo como partes as 

em epígrafe, em que, entrementes, aportou nos autos termo de acordo, 

onde as partes pugnam pela sua homologação e extinção do processo – 

págs. 363/364.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, julgo EXTINTO o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do 

CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Prejudicada a análise dos itens III a V e VII, eis que ausente nos autos.

Transitada em julgado nesta data, vez que ocorreu a renúncia ao prazo 

recursal, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 95844 Nr: 2396-77.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUARTE DA COSTA, REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871/MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], bem como se consignando que as teses e 

fundamentos elencados em sede de resposta a acusação se confundem 

com o mérito e dependem da devida instrução criminal, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 12 (doze) de fevereiro de 2020 às 14h20min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9733 Nr: 1951-84.2003.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDEAEA/

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7.285-MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), DETERMINO a intimação da parte exequente, para indiciar bens em 

nome da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, 

ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, por prazo não inferior a 05 (anos) 

anos, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual 

deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar 

providência judicial imediata.9. Findo o prazo, INTIME a parte exequente 

para manifestar acerca de eventual prescrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §§ 4º e 5º do artigo 40 da LEF, conforme o caso, ou 

contrario sensu, venham os autos conclusos para extinção, nos termos 

do provimento 86/2014.10. Desde logo, DETERMINO que os protocolos 

referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por 

mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os autos na 

sequência à Secretaria, para observância das determinações acima, 

procedendo na forma do artigo 477 da CNGC/MT.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Às providências.Alto Araguaia/MT, 8 de julho de 

2019.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 626-54.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO FRANCISCO DE MORAIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

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

SILVA - OAB:5.871-MS

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias do laudo pericial juntado na ref.51.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18156 Nr: 1238-07.2006.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHFL, IAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Execução de Alimentos tendo como partes as em epígrafe, 

em que, entrementes, a parte autora informou o adimplemento da dívida – 

fl. 111.

 2. Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

3. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

5. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.

6. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

7. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16978 Nr: 541-83.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para no prazo de 10 (dez) 

dias esclarecer se dá integral quitação ao objeto da lide, ficando advertido 

que o decurso do prazo in albis será interpretado em anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6738 Nr: 1283-50.2002.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:OAB/MT 18.064, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7.285-MT, 

ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o Exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com 

imediata remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 

25, Lei 6.830/80), para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se quanto 

aos rumos da execução, observando o alvará eletrônico expedido a fl. 95 

e apresentando CDA atualizada, ou dar quitação ao valor exequendo, sob 

pena de suspensão/arquivamento.

2. Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70273 Nr: 807-21.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], bem como se consignando que as teses e 

fundamentos elencados em sede de resposta a acusação se confundem 

com o mérito e dependem da devida instrução criminal, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 06 (seis) de fevereiro de 2019 às 14h00min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 104205 Nr: 1225-51.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL LOPO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Vistos.

1. Visando readequar a pauta de audiências, REDESIGNO a solenidade 

agendada nestes autos para o dia 08 (oito) de abril de 2020 às 13h30min.

EXPEÇAM-SE as intimações/requisições necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 77116 Nr: 4811-04.2016.811.0020

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APARECIDO LOPES, DEUSELI LUCIANA DE SOUZA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO MOREIRA, KELLY 

CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETI 

CARRASCO - OAB:75970, HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido ministerial, DESIGNO audiência de instrução para o dia 

10 de março de 2020, às 13h30min, INTIMEM-SE as partes e os 

advogados.

2. DETERMINO que seja elaborado novo estudo psicossocial, in locu, sem 

prévio aviso, na residência que se encontra o menor, cujo laudo deverá 

ser anexado aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.

3. Cientifique o MPE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54761 Nr: 392-43.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERINA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data conferi o(s) respectivo(s) Requisitório 

de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório por meio do sitio eletrônico do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, anexando-os na presente 

certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66763 Nr: 2623-72.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILA FABIANE FELIZARDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:27569/O

 Vistos.

1. Tendo em vista requerimento retro, DESIGNO audiência de suspensão 

condicional a ser realizada no dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2020 às 

15h00min.

2. INTIME(M)-SE/REQUISITE(M)-SE o(a/s) réu(s) para que compareça(m) 

na audiência.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15210 Nr: 1415-05.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA QUIRINO RIBEIRO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER STOPPA, RUTE RODRIGUES 

STOPPA, RICARDO STOPPA, ELSON TEODORO STOPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - 

OAB:21.926 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do exequente, para fins de escorreita intimação, no sistema Apolo 

e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

 2. Diante do termo de penhora (fl. 84) e do laudo de avaliação (fls. 97/98), 

EXPEÇA-SE ofício ao cartório de registro de imóveis para que proceda à 

averbação pertinente.

3. Realizado o registro do gravame perante o cartório de imóveis 

competente, INTIME-SE a parte executada e cônjuge, em sendo o caso, 

para, querendo, opor Embargos à Execução, no prazo legal. Do contrário, 

certifique acerca do decurso de prazo.

 4. Ao continuo, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito e apresentar planilha de débito 

atualizada.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

As providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 1188-92.2017.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEMAR EPAMINONDAS E SILVA, 

Filiação: Eunice Emídia e Silva e José Epaminondas e Silva, data de 

nascimento: 29/10/1973, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), chefe de 

compas, Telefone 66 9 9983-1262. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Promovente e o Promovido são casados, pelo regime 

de comunhão parcial de bens do art. 1.658 do Código Civil/2002, desde o 

dia 15/01/2005, consoante denota-se da Certidão de Casamento anexa 

aos presentes autos eletrônicos. Desta união, nasceu AUGUSTO MURIEL 

DE CARVALHO E SILVA, no dia 17/06/2013, conforme Certidão de 

Nascimento anexa. A Promovente não mais possui o ânimo de dar 

continuidade ao enlace, ante o término da afetividade recíproca e 

frequentes contendas. A separação de fato já ocorreu há alguns meses e 

é pública, notória e irreversível, sendo perfeitamente cabível o presente 

pedido de divórcio.

Despacho/Decisão: Código nº 79937Vistos. Tratam-se os autos de Ação 

de divórcio c/c pedido de pensão alimentícia e guarda c/c partilha de bens 

e dívidas interposta por Ludimila Luiza de Carvalho e Silva em face de 

Josemar Epaminondas e Silva, ambos devidamente qualificados. Constato 

que a Requerente e o Requerido não encontram em convivência 

matrimonial, ao passo que, cabendo neste momento apenas a decretação 

do divórcio, conforme §6° do artigo 226 da Constituição Federal, in verbis: 
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“Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. ...§6°. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Desse 

modo, sem delongas, tenho que, a dissolução do casamento civil é fato 

constatado nos autos, acarretando/possibilitando o julgamento parcial do 

mérito, conforme dispõe o inciso I do artigo 356, in verbis: “Artigo 356. O 

juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados ou parcela deles:...II – estiver em condições de imediato 

julgamento, nos termos do artigo 355;”Assim, diante dos fatos e 

fundamentos, nos termos do inciso II do artigo 356 do NCPC, JULGO 

PALCIALMENTE O MÉRITO da inicial, DECRETANDO o divórcio entre 

Ludimila Luiza de Carvalho e Silva e Josemar Epaminondas e Silva.No 

mais, com o trânsito em julgado, DETERMINO a Senhora Gestora que 

proceda ao encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais informado nos autos, para a efetiva 

averbação do divórcio.Ato contínuo, nos termos do artigo 256, inciso II, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da requerente, e DETERMINO a 

citação por edital da parte requerida, vez que conforme informado nos 

autos, restaram infrutíferas as tentativas de citação deste, e o mesmo 

mudou-se para o exterior, encontrando-se em lugar incerto e não 

sabido.Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.As 

providências.Alto Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 13 de agosto de 2019

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17542 Nr: 735-83.2006.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO DUTRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado. 

Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis que o 

Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento.

2. Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO OFICIE-SE à 

APS de Alto Araguaia-MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe o 

EXTRATO PREVIDENCIARIO da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência judicial.

3. Ainda, diante nomeação da Dra. Zaida Maria David de Rezende como 

perita médica do juízo (fl. 138) e da apresentação do laudo pericial (fls. 

151/152), e considerando que não há nos autos informação quanto ao 

pagamento dos honorários periciais pelo Sistema da AJG, DETERMINO a 

expedição do necessário com o fim de solicitar o pagamento dos 

honorários.

4. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69687 Nr: 564-77.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE CORREA DA SILVA - 

OAB:24087/O, KARLA AMORIM MELO MARTINS - OAB:24.166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MARIANNA 

BARROS DE SOUZA, devidamente representada por sua genitora CARLA 

TATIANE SOUZA PEREIRA em desfavor do genitor CÍCERO BARROS DE 

OLIVEIRA.

2. Designada sessão de mediação, verifico que a parte exequente não se 

fez presente (fl. 134) e que há informações nos autos de que a mesma 

mudou de endereço sem informar este juízo (fl. 127).

3. Devidamente intimada através da sua advogada, constata-se que 

deixou escoar o prazo se apresentar manifestação.

 Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

4. Sem muitas delongas, no caso em comento, a desídia da parte autora é 

clarividente, eis que mudou-se sem informar nos autos o atual endereço, 

deixando de realizar providências cabíveis para o desenvolvimento válido 

e regular do processo.

 5. Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

6. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

7. Isento de custas e honorários.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 86315 Nr: 4623-74.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEY SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...DECLARO O FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC.3. FIXO 

como pontos controvertidos: a) demonstração da ocorrência de preterição 

de direito do autor em ser nomeado no concurso público b) o desvio de 

função de outros servidores exercendo o cargo de motorista de veículos 

pesados indevidamente.4. Oportunizo a manifestação das partes, para 

querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, inclusive, podendo complementar os pontos 

controvertidos.5. A distribuição do ônus da prova se mantem na forma 

ordinária do art. 373, incisos I e II, do CPC.6. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 04 (quatro) de fevereiro de 

2020 às 13h30min.INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, 

da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se os apresentantes 

do rol se comprometem a trazê-las independentemente de intimação (art. 

455, §2º, CPC).CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às providências.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55740 Nr: 1473-27.2013.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRA, TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON WILLIAM AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBSON WILLIAM AMORIM, Cpf: 

04830569107, Rg: 1.857.733-4, Filiação: Jeisiane Monteiro e José Odorico 

Amorim, data de nascimento: 19/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Corumbá-MS, solteiro(a), auxiliar de embarque ferroviario (dc*), Telefone 

(66) 9.9909-3047. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,82 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

oitenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT". Fica o intimando, cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 1473-27.2013.811.0020, vai aparecer 

os dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma 

mensagem em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o 

CPF do pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, 

incluindo o valor das custas R$ 404,04 (quatrocentos e quatro reais e 

quatro centavos) e o valor da Taxa R$ 139,78 (cento e trinta e nove reais 

e setenta e oito centavos). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

Boleto, imprima-o e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 19 de novembro de 2019

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64606 Nr: 1727-29.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAEDS, VCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA tendo como partes as em epígrafe, em 

que, entrementes, foi determinada intimação pessoal da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo procurador, ante a revogação 

da procuração (p. 233), sob pena de extinção do feito sem mérito – p. 242.

2. Oficial de Justiça certificou que não foi possível intimar o requerente, eis 

que se mudou para o Estado de São Paulo – p. 259.

 3. Instado, o representante do Ministério Público pugnou pela extinção do 

feito – fls. 266/2667.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

4. O processo teve seu andamento regular obstado em decorrência da 

inércia exclusiva da parte autora, uma vez que deixou de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o desenvolvimento válido e 

regular do processo; assim, a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, é medida que se impõe.

5. No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

se mudou e não informou nos autos seu atual endereço, o que suporta as 

consequências de sua inércia, pois incube tão somente a ela manter seus 

dados atualizados.

6. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, e REVOGO a liminar deferida.

7. Isento de custas e honorários.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

10. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

‘P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88085 Nr: 5303-59.2017.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA, 

ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. DEFIRO o pedido retro, cumpra-se conforme requerido. 2. Com a 

avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem, bem como OFICIE ao juiz deprecante solicitando 

informações quanto à oposição ou não de impugnação ao cumprimento de 

sentença ou embargos a execução, devendo esclarecer se houve ou não 

a suspensão da penhora e dos atos expropriatórios, no prazo de 10 (dez) 

dias.3. Não havendo discordância quanto a avaliação, tampouco 

suspensão dos atos expropriatórios ou decorrido o prazo de 10 dias sem 

resposta, desde já NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. FLARES AGUIAR 

DA SILVA, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do 

CPA), 1836, Ed. Work Center, Sala 607, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000, Fone: 

(65) 98117-3125/99946-4717.4. Fixo a comissão do leiloeiro no percentual 

de 5% do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou 

acordo, fixo os honorários em 2,5% da avaliação. 5. Em relação às 

condições de pagamento, consoante dicção do artigo 885 do CPC, a 

proposta de pagamento a vista terá preferencia em relação à proposta de 

pagamento parcelado. O pagamento parcelado se dará da seguinte forma, 

entrada de 30% (trinta por cento) do valor arrematado e o saldo devedor 

parcelado no máximo em 06 (seis) vezes. 6. O Sr. Leiloeiro deverá cumprir 

fielmente as exigências dos artigos 884 e seguintes, devendo publicar 

edital não apenas na rede mundial de computadores, mas também em 

jornal de circulação, especialmente na região de localização do bem.7. 

Deverá, ainda, intimar eventuais credores, sejam hipotecários, 

pignoratícios, fiduciários, cujo crédito estejam averbados as margens da 

matrícula do imóvel penhorado, para terem conhecimento dos atos 

praticados nestes autos, e querendo exercerem seu direito, nos termos do 

artigo 889 do CPC.8(...)Cumprido os atos e observadas às formalidades 

legais, DEVOLVA-SE à Comarca de origem, com nossas 

homenagens.CUMPRA-SE, INTIMEM-SE, expedindo o necessário.As 

providencias.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59743 Nr: 2234-24.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CORREA DA 

SILVA - OAB:24087/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DALVA DE OLIVEIRA EVANGELISTA, 

Cpf: 56828217187, Rg: 714.805, Filiação: Generosa de Oliveira Evangelista 

e Geraldo Alves Evangelista, data de nascimento: 15/01/1965, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, separado(a) judicialmente, do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.1. Cuida-se de ação de conversão de separação judicial 

em divórcio ajuizada por JAIRO MARTINS LUZ em desfavor de DALVA DE 

OLIVEIRA EVANGELISTA.Com a inicial (fls. 01/06), vieram os documentos 

às fls. 07/19.Recebida a inicial, indeferiu-se o pedido liminar bem como se 

determinou a citação da parte requerida (fl. 22).Uma vez que citada por 

edital deixou transcorrer o prazo se manifestação, decretou-se a sua 

revelia (fl. 68).Contestação apresentada pela curadora especial às fls. 

72/73.Vieram-me os autos conclusos.É o relato do essencial. Fundamento 

e decido.2. Considerando desnecessidade de produção de outras provas 

além dos documentos já carreados aos autos, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide.3. Inexistindo questões preliminares, passo, desde logo, a análise do 

mérito.4. A existência do matrimônio restou provada pelos documentos 

que carreiam os autos, sendo que, pela verificação do feito, infere-se que 

aplica-se a normativa constante da Emenda Constitucional n°. 66/2010, a 

qual dá nova redação ao §6º do art. 226, da Constituição Federal, que 

dispõe sobre a dissolução do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 

requisito de prévia separação judicial, o que torna perfeitamente possível a 

decretação do divórcio direto postulado.Conclui-se, portanto, que o pedido 

é procedente, devendo assim ser julgado.5. Diante do exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de decretar o 

divórcio de JAIRO MARTINS LUZ e DALVA DE OLIVEIRA EVANGELISTA, 

nos termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° 

do Código Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade. Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil competente.Com o cumprimento de todas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e anotações 

pertinentes.Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, 

§ 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC.Às providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 21 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66063 Nr: 2337-94.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TCPDS, JPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAISSA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, 

Cpf: 04192862174, Rg: 22994505, Filiação: Deusine Correa Pereira e 

Claudemir Marcelino Alves de Souza, data de nascimento: 07/07/1993, 

natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar, Telefone 6696743043 e 

atualmente em local incerto e não sabido JULIA PADILHA DE SOUZA 

FERREIRA, Filiação: Thaissa Cristina Pereira de Souza e Ezequiel Padilha 

de Souza Ferreira, data de nascimento: 03/04/2014, natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA.

Sentença: 5. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a 

presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil.6. Isento de custas e honorários.7. Ciência ao Ministério 

Público.8. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Prescindível o registro 

da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas 

da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.‘P. I. Cumpra.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 21 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 97637 Nr: 3133-80.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO IZIDORO DOS SANTOS, WILKER ELIAS 

DE OLIVEIRA, KEWEN TELES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - 

OAB:25333-O/MT, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - 

OAB:25333/OAB/MT, JAQUELINE CORREA DA SILVA - OAB:24087/O, 

SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:25801/O

 Vistos.

1. Tendo em vista Portaria n. 01450/2019/DPG publicada no DOU/MT n. 

27.651 dando conta da lotação do Defensor Público Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca para o Núcleo da 1ª Defensoria de Alto Araguaia/MT, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para que apresente razões 

ao recurso interposto por PAULO IZIDORO DOS SANTOS e KEWEN TELES 

MOREIRA.

2. Após, PROSSIGA-SE em cumprimento com a decisão de fl. 775.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88085 Nr: 5303-59.2017.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA, 

ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 
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FREITAS AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte exequente para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado para 

avaliação do bem, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito 

junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 218-92.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes por seus procuradores, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo “PRO RATA”, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 1.101,46 (hum mil, cento e um 

reais e quarenta e seis centavos), a que foram condenados nos termos 

da r. sentença de ref. 110. Estes valores deverão ser pagos de forma 

separada, sendo R$ 550,73 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e três 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 550,73 (quinhentos e 

cinquenta reais e setenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

taxas. Ficam cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo, como 

por exemplo: 218-92.2017.8.11.0020, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Ficam Vossas Senhorias ADVERTIDAS de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias "implicará 

na restrição de vossos nomee e CPFs junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15756 Nr: 1937-32.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: GENITA CAMPOS DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA ALVES - 

OAB:5177-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data conferi o(s) respectivo(s) Requisitório 

de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório por meio do sitio eletrônico do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, anexando-os na presente 

certidão.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90666 Nr: 45-34.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

PEREIRA, Cpf: 05485329152, Rg: 2.595.104-1, Filiação: Egmar Jose de 

Oliveira Pereira e Gercionil Pereira Valverde, data de nascimento: 

27/05/1994, natural de São Luís de Montes Belos-GO, solteiro(a), (dc*) 

auxiliar de bobinagem, Telefone 6696600352. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Sentença: Vistos.1. Cuida-se de ação penal instaurada em face do 

denunciado MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA para apurar o 

cometimento dos crimes de lesão corporal no contexto doméstico e 

ameaça (art. 129, §9º e art. 147 do Código Penal).Termo de representação 

assentado à fl. 18.A denúncia foi recebida no dia 21/02/2018, 

determinando-se a citação do denunciado (fl. 76).Citado (fl. 76), 

apresentou resposta a acusação a fl. 79.Termo de audiência de instrução 

assentado às fls. 124/125. Memoriais finais apresentados pelo Ministério 

Público, oportunidade na qual requereu a procedência parcial da peça 

inaugural (fls. 201/204).Oportunizadas vistas, apresentou a defesa 

memoriais finais pugnando pela absolvição do denunciado pela ausência 

de provas (fls. 184/185).Vieram os autos conclusos.É o relato do 

essencial. Fundamento e decido.2. Analisando o feito em questão, verifico 

que os requisitos que subordinam o direito de ação estão presentes, 

assim como os pressupostos processuais.No que tange a denúncia do 

crime de ameaça disposto no artigo 147 do CP, a vítima afirmou que não 

presenciou as supostas afirmações proferidas pelo denunciado, narrando 

que outra pessoa lhe contou, de modo que não poderia atestar a 

veracidade dos fatos, com isso não houve ratificação das provas 

produzidas durante o inquérito policial bem como instrução criminal. Por 

todo o exposto, não há outra saída senão a absolvição do réu por 

insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça disposto no artigo 

147 do CP. Não obstante as teses defensivas, entendo que merece 

prosperar a pretensão ministerial com finalidade de se condenar o réu pelo 

cometimento do crime insculpido no artigo 129, §9º do CP.A materialidade e 

autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), 

termo de representação criminal (fl. 18), pelo auto de exame de corpo de 

delito (fl. 35) e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, 

senão vejamos. A vítima JORDANA GONÇALVES DE OLIVEIRA esclareceu 

que a época dos fatos era convivente do réu. Afirmou que seu 

relacionamento com o denunciado, em algumas oportunidades, ficou 

marcado por episódios de violência doméstica e familiar, entretanto nunca 

tinha tido nenhuma ocorrência relevante que justificasse denuncia-lo. 

Relatou que no dia do fato que levou a denuncia do acusado, MARCOS 

VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA saiu para beber, quando o denunciado 

chegou em sua casa ambos começaram a discutir, e durante essa 

discussão o réu segurou seus braços e machucou-os. Assegurou que os 

amigos que estavam presentes no local dos fatos tiveram que separar a 

briga do casal, e que teve que dar um murro para o denunciado sair de 

cima dela. Asseverou que ficou lesionada na região do pescoço. 
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Respondendo as perguntas do MINISTÉRIO PÚBLICO afirmou não ter 

escutado as ameaças desferidas pelo réu e que quem avisou sobre o 

conteúdo delas foi sua primaMARIA EUGÊNIA CARNEIRO RABELATTO. 

Relatou que em síntese seu companheiro saiu para beber quando chegou 

em casa eles começaram a discutir e logo após entraram em vias de fato e 

ficou lesionada, sobre as ameaças sua prima contou a elasomente na 

delegacia. Em momento de interrogatório judicial, o denunciado MARCOS 

VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA negou a prática dos fatos. Afirmou que o 

conteúdo das acusações é falso e que na verdade apenas segurou os 

braços da ví t ima, pois ela é acostumada agredi - lo 

fisicamente.Compulsando o auto de exame de corpo delito, consta que foi 

localizado ferimento no ombro direito e pescoço da vítima (fls. 35).Não há 

que se acolher a tese defensiva de ausência de provas, notadamente 

quando restou provado a existência de agressões no contexto doméstico 

e familiar, conforme laudo de exame de corpo de delito e relatos da vítima 

tanto em sede policial bem como em interrogatório judicial. Assim, 

considerando que a palavra da vítima se coaduna com os demais 

elementos de prova, não há que se acolher a tese defensiva.Neste 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial:TJMT – N. 

0000624-44.2012.8.11.0035 - 78570/2017APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO 

CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 

9º) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – 

IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE 

COMPROVADAS – OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL EVIDENCIADA 

PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E EXAME DE CORPO DE DELITO, 

ALIADOS À PROVA ORAL PRODUZIDA EM SEDE DE INSTRUÇÃO – APELO 

DESPROVIDO. Embora em matéria penal incida o princípio do in dubio pro 

reo, importante ressaltar que, em crimes dessa natureza, capitulados sob 

a égide da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no âmbito 

da unidade doméstica ou familiar, longe dos olhos de testemunhas, a 

palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo 

simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando sua 

versão é corroborada pelo exame de corpo de delito realizado e prova oral 

coligida. (Ap 78570/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017) (grifo 

nosso) Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, 

tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se 

impõe.A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal 

constante do delito capitulado no art. 129, §9º do Código Penal. Não 

vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o 

acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento 

do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer 

causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na 

data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação 

irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de 

superior hierárquico.Constata-se a incidência da forma qualificada (art. 

129, §9º do Código Penal), notadamente quando demonstrado que a vítima 

era, ao tempo do fato, companheira/cônjuge do denunciado.Não incidem 

agravantes e nem atenuantes. Não incidem causas de aumento e/ou de 

diminuição.3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação penal, para ABSOLVER o réu MARCOS VINICIUS DE 

OLIVEIRA PEREIRA no que tange ao crime disposto no artigo 147 do CP e 

CONDENAR como incurso as penas do art. 129, §9º do Código Penal.4. 

Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da 

pena individualizada. Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as 

diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade: 

não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são 

maculados,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem 

elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo 

penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e 

lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste 

momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as 

contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delitiva.Dessa forma, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual 

seja 03 (três) meses de detenção.Na segunda fase de aplicação da pena, 

não havendo agravantes e/ou atenuantes, fixo a pena intermediária em 03 

(três) meses de detenção.Na terceira fase de aplicação da penal, não se 

constatando nenhuma causa de aumento e/ou de diminuição, assim fixo a 

pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.Considerando patamar da 

pena aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea 

“c” do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos e/ou aplicação do sursis penal, notadamente 

quando se trata de delito cometido no âmbito doméstico a teor do que 

dispõe a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.Ademais, verifico que 

o cumprimento da pena se mostra mais benéfico ao réu do que a sua 

suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos.DEIXO de arbitrar o valor mínimo 

para reparação dos danos causado pela infração, a teor do inciso IV do 

artigo 387 do Código de Processo Penal, considerado ausência de 

elementos para valoração do quantum.5. Com o trânsito em julgado para 

ambas as partes, DETERMINO:a)LANCE(M)-SE o nome do(s) réu(s) no rol 

dos culpados;b)COMUNIQUEM-SE os Institutos de Identificação Nacional e 

Estadual;c)COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de 

Grosso.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Intime-se e Cumpra-se, com urgência.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 20 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63433 Nr: 1166-05.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN N DE REZENDE - ME, UBIRATAN 

NOGUEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UBIRATAN N DE REZENDE - ME, CNPJ: 

04119223000123 e atualmente em local incerto e não sabido UBIRATAN 

NOGUEIRA DE REZENDE, Cpf: 22987355149, Rg: 086.436, brasileiro(a), 

casado(a), engenheiro agrônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

UBIRATAN N DE REZENDE - ME e UBIRATAN NOGUEIRA DE REZENDE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL- EMITIU DOCUMENTOS 

FISCAIS DIFERENTE DAQUELE A QUE ESTÁ OBRIGADO - 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO- FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS 

ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 7299/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/03/2014

 - Valor Total: R$15.927,08 - Valor Atualizado: R$15.927,08 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Primeiramente, ressalta-se que Lei nº 

6.830/80 delimita as modalidades de citação do devedor fiscal, sendo elas 

por: correio, oficial de justiça e edital. 2. No caso em testilha, incialmente 

ocorreu citação carta e posteriormente por oficial de justiça, resultando as 

mesmas infrutíferas (fl. 17/18/23), porém, há de se consignar que a 

citação deve seguir a ordem contínua, conforme acima delineado.3. Desta 

forma, consoante entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça, somente é cabível a citação por edital quando não exitosas as 

demais modalidades de citação. Vejamos:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
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ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVASFRUSTRADAS DE CITAÇÃO 

POR CARTA E POR MANDADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA.POSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 210/TFR E 414/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EMCONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE 

RECURSOREPETITIVO. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 

1.103.050/BA, sob arelatoria do Ministro Teori Albino Zavascki e de acordo 

com oprocedimento previsto no art. 543-C do CPC, deixou consignado 

que,segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na 

execuçãofiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras 

modalidadesde citação ali previstas: a citação por correio e a citação 

porOficial de Justiça (DJe de 6.4.2009). Nos termos, ainda, da Súmula210 

do extinto Tribunal Federal de Recursos, na execução fiscal, nãosendo 

encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível acitação editalícia. 

Também a Súmula 414/STJ enuncia que a citaçãopor edital, na execução 

fiscal, é cabível quando frustradas asdemais modalidades. 2. No caso 

concreto, o Tribunal de origem, que é soberano no examede matéria fática, 

considerou válida a citação por edital, pois foitentada a citação pelos 

Correios, na forma do art. 8º, I, da LEF,porém a parte executada não veio 

a ser encontrada, conforme atesta acópia do AR, e ato contínuo, 

determinou-se a citação por mandado,resultando negativa a diligência, 

tendo o Oficial de Justiçacertificado que deixou de dar cumprimento à 

diligência, no endereçoconstante da petição inicial da execução, tendo em 

vista que oimóvel encontra-se fechado e, nas proximidades, o executado 

édesconhecido. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte 

executada, orarecorrente, para se admitir a citação por edital no processo 

deexecução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação 

pelosCorreios e via Oficial de Justiça; o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 não 

exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciaisdisponíveis para a 

localização de outro endereço, como evidenciam osseguintes 

precedentes: REsp 1.241.084/ES, 2ª Turma, Rel. Min. MauroCampbell 

Marques, DJe de 27.4.2011; EDcl no AgRg no REsp1.082.386/PE, 2ª 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009. 4. Recurso especial 

não provido.(STJ - REsp 1348531 RJ 2012/0212965-2, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJe 06.11.2012).5. 

Assim sendo, restando negativas as tentativas de citação do devedor, 

DEFIRO o pleito retro.6. CITE-SE o devedor na forma legal, observando as 

normas estabelecidas no art. 8º da Lei nº 6.830/30.7. Transcorrido in albis 

referido prazo, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica - UNEMAT, como 

curador especial do executado (CPC, art. 72, II).8. Após, INTIME-SE a parte 

exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata 

remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 

6.830/80), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito e apresentar CDA atualizada ou 

dando quitação à dívida.9. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE.‘Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 20 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64197 Nr: 1546-28.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, Rg: 

2.493.441-0, Filiação: Rosina Pereira dos Santos e Valdivino Jesus 

Rodrigues, data de nascimento: 20/01/1993, brasileiro(a), natural de 

Itiquira-MT, solteiro(a), tratorista, Telefone 64 99645-5483. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.1. Cuida-se de ação penal instaurada em face do 

denunciado RONALDO PEREIRA DOS SANTOS para apurar o cometimento 

do crime de tentativa de furto simples (artigo 155 c/c. artigo 14, inciso II do 

Código Penal). Em síntese, narra a denúncia que no dia 11 (onze) de julho 

de 2015 o denunciado tentou subtrair para si fogareiro portátil pertencente 

a vítima Sebastião José Nogueira.A denúncia foi recebida no dia 

27/07/2015, oportunidade na qual foi determinada a citação do réu (fl. 

60).Devidamente citados (fl. 96), apresentou resposta a acusação às fls. 

102/104.Termo de audiência instrutória às fls. 136/139.Decretada revelia à 

fl. 209.Em sede de memoriais finais, pugnou o Ministério Público a 

procedência da peça acusatória com reconhecimento da ocorrência de 

furto em sua modalidade consumada (fls. 212/217).Ao seu turno, em 

momento de memoriais finais apresentou a defesa pedido de (i) absolvição 

com aplicação do princípio da insignificância; (ii) exclusão da culpabilidade 

ante condição de usuário de drogas; (iii) reconhecimento do delito em sua 

modalidade tentada e; (iv) reconhecimento da a atenuante da confissão 

espontânea (fls. 222/245).2. Analisando o feito em questão, verifico que 

os requisitos que subordinam o direito de ação estão presentes, assim 

como os pressupostos processuais. Desde já, entendo que o pedido de 

readequação da tipificação constante na peça inaugural [emendatio libelli] 

guarda procedência. Explico.Dispõe o artigo 383 do Código de Processo 

Penal:Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na 

denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda 

que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.Dos fatos 

narrados pela denúncia, verifico que restou assentado que o réu logrou 

êxito em inverter a posse da res furtiva. Por tal motivo, se mostra 

inadequada a capitulação do crime em sua modalidade tentada.Ao 

contrário do que alega a defesa, entendo que a inversão da posse ainda 

que por pouco tempo e em seguida à perseguição imediata e recuperação 

da coisa roubada é o suficiente para a consumação do delito de furto 

notadamente quando o ordenamento jurídico vigente adota a teoria da 

amotio. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:TJMT – n. 

0000769-06.2017.8.11.0042APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO 

DO ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – 

OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR BREVE 

ESPAÇO TEMPORAL – TEORIA DA APPREHENSIO (AMOTIO ) – 

DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Consuma-se o crime de roubo com a posse 

de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de 

perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 

desvigiada. (N.U 0000769-06.2017.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

17/04/2018) (grifo nosso)Portanto, com fulcro no artigo 383 do Código de 

Processo Penal, APLICO a emendatio libelli para readequar o tipo penal 

constante na denúncia para o crime de furto simples em sua modalidade 

consumada (artigo 155 do Código Penal) e, por conseguinte, AFASTO o 

pedido da defesa de reconhecimento do crime em sua modalidade 

tentada.Passando-se a análise dos elementos probatórios de autoria e 

materialidade, entendo que a pretensão ministerial deve prosperar.Não 

obstante as teses defensivas, entendo que merece prosperar a pretensão 

ministerial com finalidade de se condenar o réu pelo cometimento do crime 

de furto simples em sua modalidade consumada. A materialidade e autoria 

estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), auto de 

apreensão (fl. 39), termo de reconhecimento de objeto (fl. 40), auto de 

entrega (fl. 41) e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução 

judicial, senão vejamos. A vítima Sebastião José Nogueira relatou que ao 

retornar do serviço para a sua se deparou com o denunciado se evadindo 

com fogareiro portátil. Esclareceu que acompanhou a fuga do réu 

momento no qual acionou a guarnição da Polícia Militar que logrou êxito na 

prisão do réu. Afirmou que o denunciado teve êxito em sair da sua casa 

com o fogareiro. Respondendo as perguntas da defesa afirmou que 

quando comprou o bem este custou o valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais).As testemunhas Luis Henrique de Amorim Gagliano e 

Degnaldo Pereira do nascimento relataram que foram acionados pela vítima 
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Sebastião José Nogueira para atender ocorrência de furto. Afirmou que foi 

realizado cerco e que houve êxito em realizar a prisão do réu bem como 

devolução do bem furtado para a vítima. Registre-se que foi decretada a 

revelia do denunciado RONALDO PEREIRA DOS SANTOS (fl. 69).As 

testemunhas policiais militares, devidamente compromissadas pelo juízo, 

são uníssonas em afirmar a ocorrência do crime em sua modalidade 

consumada, isto é, a inversão da posse. Assim, por ser harmônica aos 

fatos produzidos, entendo que ganham especial relevância. Neste sentido, 

eis o entendimento jurisprudencial:TJMT – n. 0003430-51.2014.8.11.0045 - 

74227/2018APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO 

PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÃO 

DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO 

FLAGRANTE – DETENÇÃO DO APELANTE POR VIZINHOS NO LOCAL DO 

CRIME E EM PODER DA RES FURTIVA – AUTORIA DELITIVA 

COMPROVADA – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – 

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À 

FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO. “Não 

há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando 

existentes nos autos provas da materialidade e certeza da autoria do 

crime, comprovada através da palavra de policial militar aliada ao 

depoimento da vítima.” (TJMT, Ap nº 130319/2016)Se os preceitos 

normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se 

“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e 

dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos 

que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 

20120510091147). (Ap 74227/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 

15/02/2019) (grifo nosso)Neste viés, entendo que há elementos 

suficientes para a prolação de édito condenatório uma vez que os 

argumentos levantados pela defesa não possuem o condão de sustentar 

a absolvição do agente.Muito embora a res furtiva possua valor reduzido, 

verifico que a aplicação do princípio da insignificância não merece azo 

uma vez que, conforme ficha de antecedentes anexa, o denunciado 

responde outras ações penais por crimes patrimoniais. Neste sentido, 

entende-se que a habitualidade delitiva é apta para se afastar a incidência 

do princípio da insignificância - TJMT N.U 0003767-06.2018.8.11.0011, 

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019.No mesmo sentido, não há que se falar em absolvição pela 

condição de usuário de drogas uma vez que não há qualquer documento 

hábil ou sequer indício a denotar que o status de usuário de substância 

entorpecente implica ou implicou em deturpação de sua 

culpabilidade.Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o 

crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que 

se impõe.A conduta do denunciado é típica e se amolda perfeitamente ao 

respectivo tipo penal. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente 

de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de 

necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular 

de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois 

o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato 

não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem 

não manifestamente ilegal de superior hierárquico.Não incidem agravantes 

e/ou atenuantes.Não incidem causas de aumento e/ou de diminuição.3. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para 

CONDENAR RONALDO PEREIRA DOS SANTOS como incurso as penas do 

delito de furto simples (artigo 155 do Código Penal).4. Assim, em 

observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena 

individualizada. Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as 

diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade: 

não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são 

maculados,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem 

elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo 

penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e 

lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste 

momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as 

contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delitiva.Dessa forma, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual 

seja 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na 

segunda fase de aplicação da pena, não havendo agravantes e/ou 

atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e o 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na terceira fase de aplicação da penal, 

não se constatando nenhuma causa de aumento e/ou de diminuição, fixo a 

pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal.Considerando 

patamar da pena aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, 

§2º, alínea “c” do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 e 

seguintes, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito que serão individualizadas pelo juízo da execução 

penal. 5. Com o trânsito em julgado para o Ministério Público, TORNEM os 

autos conclusos para análise de eventual prescrição da pena.Publicada 

com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se, 

com urgência.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 20 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71649 Nr: 1385-81.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA EZIDIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDA EZIDIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

00678048100, Rg: 1.902.847-4, Filiação: Tereza Nelma de Oliveira e Não 

Declarado, data de nascimento: 10/10/1984, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, solteiro(a), camareira ( dc* ), Telefone (66) 9927-9204. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que a presente 

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro 

no artigo 41 do CPP, vem à digna presença de Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA em face de: APARECIDA EZIDIA DE OLIVEIRA, brasileira, 

solteira, natural de Alto Araguaia/MT, nascida aos 10/10/1984, portadora 

do RG nº 1902847-4 SSP/MT, inscrita sob o CPF nº 006.780.481-00, filha 

de Tereza Nelma de Oliveira, residente na Rua 34, Lt. 03, Nossa Senhora 

Aparecida, Alto Araguaia/MT, pelas seguintes motivações fáticas e 

jurídicas. Consta dos autos que, na madrugada do dia 10 de abril de 2016, 

nesta comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada ofendeu a integridade 

física da vítima Karolaine Oliveira dos Santos, sua filha, causando-lhe 

lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de fls. 20/22, as 

quais incapacitaram a ofendida para as ocupações habituais por mais de 

trinta dias. Na indigitada data, a vítima estava no local de trabalho de sua 

genitora, ora denunciada, ao passo que começaram a discutir. Irresignada 

com os apontamentos feitos pela vítima, a denunciada se apossou de um 

taco de sinuca e desferiu golpes contra as pernas e mão de Karolaine, 

vindo a fraturar parte do membro superior da menor. Em seguida, a 

denunciada ainda desferiu um soco no olho da vítima, causando as lesões 

apontadas no laudo pericial de fls. 20/22. Em virtude das lesões causadas 

em Karolaine, esta ficou incapacitada para as ocupações habituais por 

mais de trinta dias. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa 

Excelência APARECIDA EZIDIA DE OLIVEIRA, como incursa no artigo 129, 

§1º, I, e §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. 

Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja citada para a oferta 

de defesa preliminar escrita nos termos do rito sumário do Código de 

Processo Penal (art. 41 da lei 11.340/2006), processada e, ao final, 
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condenada, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se 

oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. VÍTIMA: 1) 

Karolaine Oliveira Gonçalves – qualificada às fls. 05. ROL DE 

TESTEMUNHAS: 1) Soraia Cristina dos Santos – qualificada às fls. 09; 2) 

Andrea Pena da Silva – qualificado às fls. 12. Alto Araguaia, 13 de 

setembro de 2017. Rodrigo Ribeiro Domingues Promotor de Justiça

Despacho: Vistos. 1. Por ora, deixo de analisar a manifestação ministerial 

retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se o(s, a, as) denunciado(s, a, as) está(ão) enclausurado(s, a, 

as) em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato 

Grosso.Havendo informações acerca da localização do(s, a, as) 

denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente mandado de citação/carta 

precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, desde já, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do acusado(s, 

a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, com a 

finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 401 do 

Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para apresentação de 

defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo prescricional, nos 

moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.Observe-se que, a teor 

da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do 

prazo prescricional será regulado pelo máximo da pena cominada.5. Após, 

cumpra-se com o procedimento constante no art. 982, §3º da CNGC, com 

consequente remessa dos autos ARQUIVO provisório [nos processos 

suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto não 

encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição]. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 20 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78022 Nr: 5263-14.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIVALDO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDIVALDO PEREIRA SOARES, Cpf: 

96503645104, Rg: 419.719-9, Filiação: Diolina Pereira da Silva e Abadio 

Pereira da Silva, data de nascimento: 26/01/1976, brasileiro(a), natural de 

Mineiros-GO, casado(a), serralheiro (dc*), Telefone 6696585271. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de IDIVALDO PEREIRA SOARES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de MERCADORIA A VENDER - CONSUMIDOR FINAL - 

AMBULANTE - ESPONTÂNEO- Artigos 3º, §3º, §4º e §5º; e 45, Inciso I, 

alínea "a" da Lei 7098/98., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 9508/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2016

 - Valor Total: R$6.352,74 - Valor Atualizado: R$6.352,74 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Primeiramente, ressalta-se que Lei nº 

6.830/80 delimita as modalidades de citação do devedor fiscal, sendo elas 

por: correio, oficial de justiça e edital. 2. No caso em testilha, incialmente 

ocorreu citação por carta e posteriormente via oficial de justiça, sendo as 

mesmas infrutíferas (fls. 11/29), porém, há de se consignar que a citação 

deve seguir a ordem contínua, conforme acima delineado.3. Desta forma, 

consoante entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, 

somente é cabível a citação por edital quando não exitosas as demais 

modalidades de citação. Vejamos:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVASFRUSTRADAS DE CITAÇÃO 

POR CARTA E POR MANDADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA.POSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 210/TFR E 414/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EMCONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE 

RECURSOREPETITIVO. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 

1.103.050/BA, sob arelatoria do Ministro Teori Albino Zavascki e de acordo 

com oprocedimento previsto no art. 543-C do CPC, deixou consignado 

que,segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na 

execuçãofiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras 

modalidadesde citação ali previstas: a citação por correio e a citação 

porOficial de Justiça (DJe de 6.4.2009). Nos termos, ainda, da Súmula210 

do extinto Tribunal Federal de Recursos, na execução fiscal, nãosendo 

encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível acitação editalícia. 

Também a Súmula 414/STJ enuncia que a citaçãopor edital, na execução 

fiscal, é cabível quando frustradas asdemais modalidades. 2. No caso 

concreto, o Tribunal de origem, que é soberano no examede matéria fática, 

considerou válida a citação por edital, pois foitentada a citação pelos 

Correios, na forma do art. 8º, I, da LEF,porém a parte executada não veio 

a ser encontrada, conforme atesta acópia do AR, e ato contínuo, 

determinou-se a citação por mandado,resultando negativa a diligência, 

tendo o Oficial de Justiçacertificado que deixou de dar cumprimento à 

diligência, no endereçoconstante da petição inicial da execução, tendo em 

vista que oimóvel encontra-se fechado e, nas proximidades, o executado 

édesconhecido. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte 

executada, orarecorrente, para se admitir a citação por edital no processo 

deexecução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação 

pelosCorreios e via Oficial de Justiça; o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 não 

exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciaisdisponíveis para a 

localização de outro endereço, como evidenciam osseguintes 

precedentes: REsp 1.241.084/ES, 2ª Turma, Rel. Min. MauroCampbell 

Marques, DJe de 27.4.2011; EDcl no AgRg no REsp1.082.386/PE, 2ª 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009. 4. Recurso especial 

não provido.(STJ - REsp 1348531 RJ 2012/0212965-2, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJe 06.11.2012).4. 

Assim sendo, restando negativas as tentativas de citação do devedor, 

DEFIRO o pleito retro.5. CITE-SE o devedor na forma legal, observando as 

normas estabelecidas no art. 8º da Lei nº 6.830/30.6. Transcorrido in albis 

referido prazo, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica - UNEMAT, como 

curador especial do executado (CPC, art. 72, II).7. Após, INTIME-SE a parte 

exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata 

remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 

6.830/80), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito e apresentar CDA atualizada ou 

dando quitação à dívida.8. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE.‘Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 23 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79604 Nr: 969-79.2017.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBANDEIRANTE TRANSPORTADORA E 

SERVIÇOS BANDEIRANTE LTDA, FABIO LUIS CLARO DOS SANTOS, 

MARCOS ROBERTO CLARO ROSSAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s)  a  ser (em) c i tadas(s ) :  TRANSBANDEIRANTE 

TRANSPORTADORA E SERVIÇOS BANDEIRANTE LTDA, CNPJ: 

03095626000540, atualmente em local incerto e não sabido FABIO LUIS 

CLARO DOS SANTOS, Cpf: 61186996153 e atualmente em local incerto e 

não sabido MARCOS ROBERTO CLARO ROSSAFA, Cpf: 33088535153. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSBANDEIRANTE TRANSPORTADORA E SERVIÇOS BANDEIRANTE 

LTDA, FABIO LUIS CLARO DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Infração: IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃODescrição Infração: Irregularidade de Escrituração de 

Livros Fiscais. - 200 UPFEnquadramento: Artigos 219; 217-B; 226; 228 e 

457 do RICMS, aprovado pelo Decreto 1944/89.Penalidade: Artigo 45, 

inciso V, alinea "r" da Lei 7098/98., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201612071/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2016

 - Valor Total: R$6.035,59 - Valor Atualizado: R$6.035,59 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Primeiramente, ressalta-se que Lei nº 

6.830/80 delimita as modalidades de citação do devedor fiscal, sendo elas 

por: correio, oficial de justiça e edital. 2. No caso em testilha, incialmente 

ocorreu citação por carta e posteriormente viaoficial de justiça, sendo as 

mesmasinfrutíferas, porém, há de se consignar que a citação deve seguir 

a ordem contínua, conforme acima delineado.3. Desta forma, consoante 

entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, somente é 

cabível a citação por edital quando não exitosas as demais modalidades 

de citação. Vejamos:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVASFRUSTRADAS DE CITAÇÃO POR 

CARTA E POR MANDADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA.POSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 210/TFR E 414/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EMCONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE 

RECURSOREPETITIVO. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 

1.103.050/BA, sob arelatoria do Ministro Teori Albino Zavascki e de acordo 

com oprocedimento previsto no art. 543-C do CPC, deixou consignado 

que,segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na 

execuçãofiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras 

modalidadesde citação ali previstas: a citação por correio e a citação 

porOficial de Justiça (DJe de 6.4.2009). Nos termos, ainda, da Súmula210 

do extinto Tribunal Federal de Recursos, na execução fiscal, nãosendo 

encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível acitação editalícia. 

Também a Súmula 414/STJ enuncia que a citaçãopor edital, na execução 

fiscal, é cabível quando frustradas asdemais modalidades. 2. No caso 

concreto, o Tribunal de origem, que é soberano no examede matéria fática, 

considerou válida a citação por edital, pois foitentada a citação pelos 

Correios, na forma do art. 8º, I, da LEF,porém a parte executada não veio 

a ser encontrada, conforme atesta acópia do AR, e ato contínuo, 

determinou-se a citação por mandado,resultando negativa a diligência, 

tendo o Oficial de Justiçacertificado que deixou de dar cumprimento à 

diligência, no endereçoconstante da petição inicial da execução, tendo em 

vista que oimóvel encontra-se fechado e, nas proximidades, o executado 

édesconhecido. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte 

executada, orarecorrente, para se admitir a citação por edital no processo 

deexecução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação 

pelosCorreios e via Oficial de Justiça; o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 não 

exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciaisdisponíveis para a 

localização de outro endereço, como evidenciam osseguintes 

precedentes: REsp 1.241.084/ES, 2ª Turma, Rel. Min. MauroCampbell 

Marques, DJe de 27.4.2011; EDcl no AgRg no REsp1.082.386/PE, 2ª 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009. 4. Recurso especial 

não provido.(STJ - REsp 1348531 RJ 2012/0212965-2, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJe 06.11.2012).4. 

Assim sendo, restando negativas as tentativas de citação do devedor, 

DEFIRO o pleito retro.5. CITE-SE o devedor na forma legal, observando as 

normas estabelecidas no art. 8º da Lei nº 6.830/30.6. Transcorrido in albis 

referido prazo, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica - UNEMAT , como 

curador especial do executado (CPC, art. 72, II).7. Após, INTIME-SE a parte 

exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata 

remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 

6.830/80), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito e apresentar CDA atualizada ou 

dando quitação à dívida.9. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE.‘Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 25 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72435 Nr: 1789-35.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELISMAR FERREIRA DA SILVA, LEÔNIDAS 

TEIXEIRA DOS SANTOS, MATHEUS SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELISMAR FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

70050209108, Rg: 5.909.157, Filiação: Maria Lucia Sebastiana de Jesus e 

Cely Ferreira da Silva, data de nascimento: 13/03/1993, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, solteiro(a), (dc*) serviços gerais, Telefone (66) 

99647-2334 e atualmente em local incerto e não sabido MATHEUS SILVA 

MORAES, Filiação: Rosilda Rocha de Moraes e Emy Ferreira da Silva, data 

de nascimento: 19/12/1994, brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação do réu.

Sentença: Vistos.1. Cuida-se de ação penal instaurada em face dos 

denunciados LEÔNIDAS TEIXEIRA DOS SANTOS, MATHEUS SILVA 

MORAES e CELISMAR FERREIRA DA SILVA para apurar, em face do 

primeiro o crime de receptação (art. 180, do Código Penal) e em face dos 
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dois últimos, o delito de furto (art. 155, §4º, IV do CP) e (art. 155 §4, I e IV) 

respectivamente.Em síntese, aduz que no dia 01/07/2016 os réus Celismar 

e Matheus subtraíram 40 (quarenta) vigotas de madeira que estavam 

depositadas no Parque de Exposições Municipal, local em que são 

depositadas as madeiras apreendidas pela SEMA (Secretaria de Estado e 

Meio Ambientes).Posteriormente no dia 09/07/2016, a res furtiva foi 

adquirida por Leônidas, cônscio saber ilícito de crime, pelo valor de 

1.200,00 (mil e duzentos reais).Em momento subsequente, no dia 

11/07/2016, o denunciado Celismar, supostamente mediante rompimento 

de obstáculo, subtraiu, para si, 11 (onze) vigotas de madeira, o que levou 

o mesmo a ser preso em flagrante na posse de parte da res furtiva.A 

denúncia foi recebida no dia 26/08/2016, determinando-se a citação de 

ambos os denunciados (fl. 82).Devidamente citados (fl. 97), todos 

apresentaram resposta à acusação às fls. 100/103 e fls. 111/112.Termo 

de audiência de instrução, oportunidade na qual o acusado Leonidas 

Teixeira dos Santos concordou com as condições da suspensão 

condicional do processo. Foram ouvidas testemunhas indicadas no termo 

de comparecimento e ao final houve o interrogatório dos réus Celismar e 

Leônidas (fl.168/171).Em sede de memoriais finais, pugnou o Ministério 

Público pela condenação dos réus CELISMAR FERREIRA DA SILVA e 

MATHEUS SILVA MORAES aos exatos termos descritos na inicial 

acusatória (fls. 195/200).Memoriais finais apresentados por MATHEUS 

SILVA MORAES no qual pleiteou: (a) Pedido de absolvição, 

subsidiariamente; (b) desclassificação do delito de furto qualificado para 

furto simples; (c) pedido de diminuição de pena disposto no artigo 29 

parágrafo 1º do CP (fls. 187/191).Também intimado, apresentou memoriais 

finais CELISMAR FERREIRA DA SILVA oportunidade na qual pleiteou: (a) 

decote da qualificadora consistente no rompimento de obstáculo; (b) 

reconhecimento da atenuante de pena consistente na confissão; (c) 

aplicação da pena em seu mínimo legal; (d) reconhecimento do crime 

continuado (fls. 204/214).Vieram os autos conclusos.É o relato do 

essencial. Fundamento e decido.2. Inicialmente, considerando 

requerimento ministerial dando conta do cumprimento integral das 

condições de suspensão condicional (fls. 253/254), registro que a 

punibilidade de LEONIDAS TEIXEIRA DOS SANTOS deverá ser extinta. 3. 

Registre-se que o réu MATHEUS DA SILVA MORAES não compareceu 

para ser interrogado judicialmente e mudou de residência sem informar o 

novo endereço a este juízo, conforme certidão de fl.163. Portanto, pelos 

motivos expostos e com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal 

DECRETO a revelia do réu MATHEUS DA SILVA MORAES.Analisando o 

feito em questão, verifico que os requisitos que subordinam o direito de 

ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais. 

Compulsando o feito, entendo que a pretensão ministerial guarda 

procedência. Explico.Tendo em vista que as circunstâncias dos fatos se 

confundem dentro da sequência lógica dos ocorridos e não havendo 

nenhum prejuízo ao devido processo legal e as prerrogativas dos 

denunciados, passo a fundamentação em conjunto dos fatos 

criminosos.Não obstante as teses defensiva, entendo que merece 

prosperar a pretensão ministerial com finalidade de se condenar ambos os 

réus. A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em 

flagrante (fl. 06), auto de apreensão (fl. 36), fotografias assentadas às 

fls. 59/64 e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, 

senão vejamos. A vítima Dimas Gomes Neto relatou que toda madeira 

apreendida no município de Alto Araguaia, é destinada ao domínio da 

entidade Rotary como entidade colaboradora. Afirmou que percebeu 

alteração no volume das madeiras que estavam no parque de exposição e 

de imediato tomou providências. Narrou que contratou um guarda noturno 

para fazer a segurança dessa madeira e após dias de vistorias esse 

funcionário indicou o lugar pelo qual a madeira estava sendo furtada e 

para onde estava sendo destinada. Respondendo as perguntas do 

Ministério Público afirmou que se deslocou até a residência do denunciado 

por mais de uma vez e identificou a madeira furtada. Asseverou que a 

pessoa que cuidava da residência é o réu CELISMAR FERREIRA DA 

SILVA. Assegurou que por duas vezes a madeira foi identificada e 

retirada da residência do denunciado. Afirmou ainda que o réu rompeu 

cercas para fazer o furto das vigotas de madeiras e que não agia sozinho 

segundo relatos do funcionário contratado para fazer a vigia. 

Respondendo as perguntas da defesa relatou que as madeiras furtadas 

eram de vários lotes e fazia tempo que estavam no parque. Relatou que 

esse episódio de furto de madeira já ocorreu por outras vezes.A 

testemunha Edilson Silva Resende afirmou que foi o responsável pela 

prisão em flagrante do denunciado. Relatou que assim que assumiu o 

serviço (policial militar) a ocorrência já estava em andamento. O policial 

que estava de plantão anterior a ele, comunicou que o senhor Dimas havia 

ligado lá no quartel solicitando apoio por uma guarnição tendo em vista que 

ele teria encontrado uma madeira que teria sido furtada naquela 

madrugada. Assegurou que posteriormente o senhor Dimas compareceu 

ao quartel e teria suspeitas que teria uma certa quantia de madeira em uma 

residência. Afirmou que nesta oportunidade se deslocaram até a 

residência informada e era do denunciado CELISMAR FERREIRA DA 

SILVA. Com autorização do réu adentrou ao imóvel e de imediato localizou 

uma certa quantia de madeira (cerca de 11 vigotas) indagado sobre a 

origem daquela madeira o réu não soube responder a procedência de 

imediato e em seguida afirmou ter pegado essa madeira em um terreno 

baldio próximo, porém no terreno informado não tinha nenhum sinal ou 

rastro de madeira que pudesse justificar a versão do acusado, com isso 

conduziu o mesmo para delegacia. Respondendo as perguntas do 

Ministério Público afirmou que posteriormente quando o acusado já estava 

na viatura ele e sua guarnição, na presença do senhor Dimas, se 

deslocaram até o parque de exposição. Não adentraram, porém foram até 

a cerca próximo ao local onde ficavam depositada as madeiras, lugar este 

em que aparentemente o réu cortou os fios de arames e tinha um certo 

rastro por onde ele passava. Respondendo as perguntas da defesa 

afirmou não saber responder se a madeira era recém cortada ou não e 

que a distância da casa do denunciada até a cerca de arames é de 

aproximadamente 30 a 40 metros. A testemunha Anderson Quadros 

Ferreira afirmou que atendeu a ocorrência relacionada ao furto de madeira 

no parque de Exposição, acionado pelo senhor Dimas. Deslocaram até 

uma residência muito próxima do parque de exposição e encontraram 

várias vigotas de madeiras. Indagado sobre a origem da madeira o réu 

disse que apanhou em um terreno baldio próximo, entretanto não tinha nem 

um vestígio que pudesse comprovar. Assegurou que ali muito próximo (já 

no parque de exposição) tinha uma cerca cortada e que provavelmente foi 

o caminho por onde a madeira foi subtraída.A testemunha Marcia Alves de 

Siqueira afirmou que presenciou o momento que o réu foi apresentado na 

delegacia de policia, nada soube relatar acerca dos fatos e que foi 

testemunha apenas da prisão.Em sede de interrogatório judicial, o 

denunciado CELISMAR FERREIRA DA SILVA confessou a prática do fato 

delituoso nas duas oportunidades. Respondendo as perguntas do 

Ministério Público o réu afirmou que na primeira oportunidade estava na 

companhia do também denunciado MATHEUS SILVA MORAES e que em 

todas as oportunidades o modus operandi do delito era o mesmo. Afirmou 

que no período noturno ‘’liberava’’ a cerca (cortava e amarrava com 

arame) e fazia a subtração das vigotas de madeiras. Afirmou que recebeu 

600 (seiscentos) reais da venda da madeira realizada por MATHEUS à 

LEONIDAS, mas que não participou da negociação. Assegurou não se 

lembrar da declaração em interrogatório realizado na delegacia acerca dos 

fatos. Ainda em sede de interrogatório judicial o denunciado afirmou que o 

local de venda da madeira era em sua residência, localizada próxima do 

parque de exposição na data dos fatos e que a madeira se encontrava no 

quintal de sua casa. Respondendo as perguntas da defesa asseverou 

que a madeira estava a mais de ano tomando sol e chuva e que acreditava 

não ter problemas em subtraí-las e que existia mais gente praticando a 

mesma conduta pois já existia rastros, que só desenrolou um arame liso 

entrou, foi na pilha de madeira e após fecharam a cerca novamente. 

Admitiu ser primo do outro denunciado MATHEUS SILVA MORAES. Passo 

a análise das teses defensivas.Inicialmente, a tese de absolvição por 

ausência de provas, desclassificação do delito de furto qualificado para 

furto simples, bem como pedido de diminuição de pena disposto no artigo 

29 parágrafo 1º do CP, pleiteado por MATHEUS SILVA MOARES não 

merece prosperar quando ressai de forma cristalina dos autos o 

cometimento do crime elencado na inicial acusatória.Muito embora o 

denunciado MATHEUS sustente tese de absolvição e, subsidiariamente, a 

desclassificação para o delito de furto simples verifico que tal versão 

destoa dos demais elementos de prova. Posteriormente, a tese de decote 

da qualificadora pleiteado por CELISMAR FERREIRA DA SILVA consistente 

no rompimento de obstáculo não merece prosperar, pois foi evidenciado 

pelo laudo pericial de fl.60, que os arames foram cortados com utilização 

de objeto cortante e houve tentativa de fechar a cerca de arame. 

Compulsando os autos, constato que a palavra da vítima e das 

testemunhas, se mostram suficientes para o édito condenatório. As 

testemunhas policiais militares, devidamente compromissados pelo juízo, 

são uníssonas em afirmar que havia denúncias acerca do furto reiterado 

de madeira que estavam apreendidas no parque de exposições de Alto 
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Araguaia, com finalidade de comércio clandestino de jeito que, o modus 

operandi do delito era sempre o mesmo, pelo modo de rompimento da 

cerca feita de arame e mediante concurso de duas ou mais pessoas.Tais 

relatos dão conta da prática de 02 (dois) fatos criminosos, quais sejam, a 

realização de dois crimes de furto.Assim, por ser harmônica aos fatos 

produzidos, entendo que tais depoimentos ganham especial relevância. 

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:TJMT – n. 

0003430-51.2014.8.11.0045 - 74227/2018APELAÇÃO CRIMINAL – 

TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – 

DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO 

FLAGRANTE – DETENÇÃO DO APELANTE POR VIZINHOS NO LOCAL DO 

CRIME E EM PODER DA RES FURTIVA – AUTORIA DELITIVA 

COMPROVADA – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – 

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À 

FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO. “Não 

há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando 

existentes nos autos provas da materialidade e certeza da autoria do 

crime, comprovada através da palavra de policial militar aliada ao 

depoimento da vítima.” (TJMT, Ap nº 130319/2016)Se os preceitos 

normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se 

“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e 

dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos 

que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 

20120510091147). (Ap 74227/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 

15/02/2019) (grifo nosso)No que tange a tese sustentada pelo denunciado 

CELISMAR, qual seja, o reconhecimento da atenuante de pena consistente 

na confissão, entendo que esta guarda procedência notadamente quando 

evidenciadas em interrogatório judicial, o réu confessou a prática do delito 

e respondeu com riqueza de detalhes acerca dos fatos.Portanto, estão 

reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu 

conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.As condutas dos 

denunciados são típicas e se amoldam perfeitamente aos respectivos 

tipos penais. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de 

ilicitude; não agiram os acusados em legítima defesa, estado de 

necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular 

de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois 

os denunciados eram maiores e capazes na data do fato, sendo 

imputáveis, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em 

obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior 

hierárquico.RECONHEÇO a existência das circunstâncias que qualificam a 

pena quais sejam, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da 

coisa e; o concurso de duas ou mais pessoas, previstas, 

respectivamente, no artigo 155 parágrafo 4º I e IV do Código Penal. 

Registro que a circunstância, destruição ou rompimento de obstáculo à 

subtração da coisa servirá para qualificar o crime (elevar o patamar 

mínimo e máximo) e a outra circunstância qualificadora qual seja concurso 

de duas ou mais pessoas servirá com circunstância judicial desfavorável 

do artigo 59 do CP. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:HC 

483025 / SC HABEAS CORPUS 2018/0328026-4 DJe 09/04/2019 HABEAS 

CORPUS.  FURTO QUALIF ICADO.  PLURALIDADE DE 

QUALIFICADORAS.QUALIFICAÇÃO DO DELITO. AUMENTO DA 

PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISE 

REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. ORDEM DE 

HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias 

qualificadoras, uma delas por ser utilizadaparaqualificar o delito e a outra 

para exasperar a pena-base. 2. Embora a pena definitiva tenha sido fixada 

em menos de 4(quatro)anos, reconheceu-se, além da reincidência, a 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Paciente, o que 

levou à fixaçãoda pena-base acima do mínimo legal. Desse modo, 

encontra-se justificado o estabelecimento do regime prisional fechado, 

conforme ainterpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do 

Código Penal.3. Ordem de habeas corpus denegada.Em relação ao 

denunciado CELISMAR incide a atenuante da confissão espontânea. Não 

incidem outras atenuantes e/ou agravantes.Não incidem causas de 

aumento e/ou de diminuição.Tendo em vista a prática de dois furtos 

praticado pelo denunciado CELISMAR um realizado no dia 01/07/2016 e o 

outro no dia 11/07/2016 vislumbro que o modo de execução, as condições 

de tempo e lugar, e a mesma espécie dos crimes praticados por 

CELISMAR eram idênticos, portanto RECONHEÇO a existência do CRIME 

CONTINUADO previsto no artigo 71 do CP .3. Ante o exposto, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONIDAS TEIXEIRA DOS SANTOS e JULGO 

PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR (i) CELISMAR 

FERREIRA DA SILVA como incurso, por duas vezes, as penas do delito 

tipificado no artigo 155 parágrafo 4º I e IV do Código Penal e; (ii) MATHEUS 

SILVA MORAES como incurso as penas do delito tipificado no artigo 155 

parágrafo 4º I e IV do Código Penal.4. Assim, em observância ao artigo 68 

do Código Penal, passo a fixação da pena individualizada.FURTO 

QUALIFICADO – CELISMAR FERREIRA DA SILVANa primeira fase de 

aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos 

quanto ao acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo 

penal; (ii) antecedentes, não são maculados,; (iii) conduta social e (iv) 

personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime 

aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime 

são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, devendo 

ser valorado visto que o delito foi cometido por mediante concurso de 

duas ou mais pessoas; (vii) consequências do crime também não 

ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delitiva.Dessa forma, com fundamento no artigo 

155 º4 IV por conta da circunstâncias elevo e fixo a pena-base em 02 

(dois) anos 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase de aplicação da pena, há de se conhecer a 

atenuante da confissão prevista no artigo 65 III “d” do CP. Portanto diminuo 

a pena base na fração 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 

1 (um) mês de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na terceira 

fase de aplicação da pena, não se constatando nenhuma causa de 

aumento e/ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 1 

(um) mês de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.Tendo em 

vista o modo de execução, as condições de tempo e lugar, e a mesma 

espécie dos crimes praticados por CELISMAR, aumento a penana fração 

de 1/6 devido o reconhecimento do CRIME CONTINUADO previsto no artigo 

71 do CP com isso fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 5 (cinco) 

meses.Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal.Considerando 

patamar da pena aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, 

§2º, alínea “c” do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 e 

seguintes, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito a serem fixadas em sede de juízo de execução penal. 

DEIXO de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causado pela 

infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

considerado ausência de elementos para valoração do quantum.FURTO 

QUALIFICADO – MATHEUS SILVA MOARESNa primeira fase de aplicação 

da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao 

acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) 

antecedentes, não são maculados,; (iii) conduta social e (iv) personalidade 

do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não 

extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de 

tempo, modo e lugar de execução do crime, devendo ser valorado visto 

que o delito foi cometido por mediante concurso de duas ou mais pessoas; 

(vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo 

e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delitiva.Dessa forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos 6 (seis) meses 

de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase de 

aplicação da pena, não havendo agravantes e/ou atenuantes, fixo a pena 

intermediária em 02 (dois) anos e 6 (seis)meses de reclusão e o 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na terceira fase de aplicação da penal, 

não se constatando nenhuma causa de aumento e/ou de diminuição, fixo a 

pena definitiva em 02 (dois)anos e 6 (meses) de reclusão e o pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo 

legal.Considerando patamar da pena aplicada, FIXO o regime inicial 

ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal. Presentes os 

requisitos do artigo 44 e seguintes, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas em sede de 

juízo de execução penal. DEIXO de arbitrar o valor mínimo para reparação 

dos danos causado pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do 

Código de Processo Penal, considerado ausência de elementos para 

valoração do quantum.5. Com o trânsito em julgado para ambas as partes, 

DETERMINO:a)LANCE(M)-SE o nome do(s) réu(s) no rol dos 

culpados;b)COMUNIQUEM-SE os Institutos de Identificação Nacional e 

Estadual;c)COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de 

Grosso.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e os respectivos 
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advogados.INTIMEM-SE pessoalmente os denunciados.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se, com 

urgência.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 25 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63398 Nr: 1135-82.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORNIL MADEIRAS LTDA - ME, ADALTO 

RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORNIL MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 

03344675000146 e atualmente em local incerto e não sabido ADALTO 

RAMOS DO NASCIMENTO, Cpf: 83365273204, Rg: 1.126.446, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Em maio de 2015, os denunciados ORNIL MADEIRAS 

LTDA ME e ADALTO RAMOS DO NASCIMENTO venderam madeira sem 

licença válida, outorgada pela autoridade competente. Segundo resta 

apurado, o denunciado ADALTO RAMOS DO NASCIMENTO é o 

sócio-administrador da empresa ORNIL MADEIRAS LTDA ME, que realizou 

a comercialização da madeira e emitiu os documentos concernentes ao 

transporte. Consta dos autos que no dia 12 de maio de 2015, os fiscais do 

INDEA realizaram a abordagem do veículo de placa MQI-6838, que estava 

transportando a madeira alienada pelos denunciados, e era conduzido por 

Faustino Legora. Ao realizarem a vistoria da madeira carregada, os fiscais 

constataram que a madeira transportada estava sem de nota fiscal e Guia 

Florestal, consoante auto de constatação de fls. 08. Isso porque constam 

nos documentos portados pelo motorista apenas as essências florestais: 

Brosimun sp (Muirapiranga), Cariocar Villosum (Pequia), Hymenolobium 

petraeum (Angelim-pedra), Clarisia recemosa (Oiticica-amarela), 

Hymenaea courbaril (Jatobá) e Endopleura uchi (uxi), sendo que os fiscais 

encontraram na carga a espécie de madeira: Brosimun sp (Muirapiranga), 

Cariocar Villosum (Pequia), Hymenolobium sp (Angelim-pedra), Clarisia 

recemosa (Oiticica-amarela), Hymenaea sp (Jatobá), Peltogyne sp 

(Roxinho), Vatairea (Angelimamargoso) e Eschweilera sp (Mata-Mata), 

estas três últimas sem qualquer documento de transporte florestal e nota 

fiscal. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ORNIL 

MADEIRAS LTDA ME e ADALTO RAMOS DO NASCIMENTO, como incursos 

no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. Requeiro que uma vez 

recebida e autuado esta, seja procedida a citação, nos termos do art. 78 e 

ss, do rito da Lei 9.099/95 e sumaríssimo do Código de Processo Penal, 

processados e, ao final, condenados, tudo nos termos do devido 

processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo 

arroladas. ROL DE TESTEMUNHAS: 1 – Orenil de Andrade (qualificada às 

fls. 10); 2 – Valmon Lucas Dida (qualificado às fls. 09). Alto Araguaia, 26 

de janeiro de 2017. Rodrigo Ribeiro Domingues Promotor de Justiça

Despacho: VISTOS. DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por 

edital do acusado(s, a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no 

átrio do fórum, com a finalidade de responder à acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar 

testemunhas [Art. 401 do Código de Processo Penal].5. Decorrido o prazo 

para apresentação de defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o 

prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo 

Penal.Observe-se que, a teor da Súmula 415 do Superior Tribunal de 

Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional será regulado pelo 

máximo da pena cominada.6. Após, cumpra-se com o procedimento 

constante no art. 982, §3º da CNGC, com consequente remessa dos autos 

ARQUIVO provisório [nos processos suspensos pelo artigo 366 do Código 

de Processo Penal, enquanto não encontrado o réu, os autos serão 

encaminhados ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição]. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 26 de dezembro de 2019

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10176 Nr: 128-41.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISTERLITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - OAB:25333/OAB/MT, 

GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA 

ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INTIME-SE a exequente/impugnada para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Em seguida, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19845 Nr: 372-62.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, MICHELL JOSÉ 

GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE WANOVICH ESTEVÃO, UNIÃO - 

FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/MT

 VISTOS.

 1. RETIFIQUE a autuação, fazendo-se constar como exequente MICHELL 

JOSÉ GIRALDES PORTELA e executada a UNIÃO, certifique.

2. INTIME-SE a exequente/impugnada para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, faça a conclusão.

Às providências.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28701 Nr: 91-04.2010.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2001 CONSTRUÇÃO LTDA, GALAL DAIS SAID, 

HAITHAM OMAR SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 2001 CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 

03479449001659, Inscrição Estadual: 132.013.541, atualmente em local 

incerto e não sabido GALAL DAIS SAID, Cpf: 84050349191, brasileiro(a), 

sócio da firma 2001 - contrução ltda. e atualmente em local incerto e não 

sabido HAITHAM OMAR SAID, Cpf: 84050888149, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.073,04 (Um mil e setenta e tres reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT". Fica o intimando, cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 91-04.2010.811.0020, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar o item custas e preencher com o valor R$ 654,53 

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e o 

valor da Taxa R$ 418,51 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um 

centavos). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o 

e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. OU SE PREFERIR, DIRIJA-SE ATÉ A CAA 

DO FÓRUM PARA IMPRESSÃO DA GUIA.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 10 de janeiro de 2020

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66853 Nr: 2657-47.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ARANTES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:26872/O

 3. Portanto, não evidenciado o animus necandi, com fundamento no art. 

418 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito capitulado na 

denúncia [tentativa de homicídio simples – art. 121 c/c. art. 14, inciso II do 

Código Penal] para o crime de lesão corporal de natureza leve (art. 129 

caput do Código Penal).4. Assim, em observância ao artigo 68 do Código 

Penal, passo a fixação da pena individualizada. Na primeira fase de 

aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos 

quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo 

penal; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) 

personalidade do agente sem elementos para valoração; os (v) motivos do 

crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do 

crime, não havendo nada que se valorado neste momento; (vii) 

consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; 

(viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delitiva.Dessa forma, tendo em vista que as circunstâncias não são 

desfavoráveis, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) 

meses de reclusão.Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a 

atenuante da confissão espontânea, todavia, em razão da Súmula 231 do 

STJ, deixo de aplicar a redução prevista em virtude que a pena já se 

encontra em seu mínimo, razão pela qual fixo a pena-intermediária em 03 

(três) meses de reclusão.Na terceira fase de aplicação da pena, 

inexistindo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, TORNO definitiva a 

pena de 03 (três) meses de reclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73536 Nr: 2489-11.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA, 

LINDOMAR MENDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte autora para providenciar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação da parte 

dev edora, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105894 Nr: 2071-68.2019.811.0020

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA EDUARDA FERLETE DA SILVA, 

Cpf: 09868092175, Filiação: Dulcenir Ferlete e José Henrique da Silva, data 

de nascimento: 26/07/2003, brasileiro(a), natural de Alcinópolis-MS, 

convivente, do lar menor, Telefone 67-9-9986-3040. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.1. Cuida-se de ação de medida protetiva de urgência em 

favor da vítima MARIA EDUARDA FERLETE DA SILVA em face do 

requerido DAVID FERNANDES PACHECO.Recebida a representação, 

foram deferidas em parte as medidas protetivas pleiteadas pela autoridade 

policial (fls. 35/36).O MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a notificação da vítima 

por edital, tendo em vista que a mesma se encontra em paradeiro 

desconhecido (fls. 47).Vieram os autos conclusos.É o relato do essencial. 
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Fundamento e decido.2. É certo que a concessão de qualquer das 

medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, ou seja, o deferimento das medidas protetivas 

pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de risco às 

vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de 

quem pleiteia a tutela jurisdicional.O fumus boni iuris no vertente caso 

decorre da demonstração de indícios da existência de violência doméstica. 

O periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Nesse sentido transcrevo os seguintes 

julgados:“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica Contra a Mulher e 

Ameaça. Sentença que indeferiu o pedido inicial e declarou extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do 

CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP Ausência de provas 

Necessidade de anulação da sentença e prosseguimento do feito Não há 

como se exigir para o pedido inicial de aplicaçãode medidas protetivas de 

urgência, prova plena e cabal da violência praticada contra a mulher no 

contexto familiar A Lei 11.340/06 objetiva exatamente coibir a violência 

doméstica e familiar através de um conjunto articulado de ações a ser 

praticadopelo Poder Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo 

o Magistrado, inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em 

risco sua integridade física e moral Decisão cassada Apelo provido. (...) 

Ora, a recorrente não exerceu seu direito constitucional de ação 

pleiteando uma separação, alimentos, oureconhecimento e dissolução de 

união estável. A apelante noticiou um delito de violência física e moral 

praticada no âmbito das relações familiares e domésticas. (...) Não há 

como se exigir para o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de 

urgência, prova plena e cabal da violência praticada contra a mulher no 

contexto familiar. A Lei 11.340/06 objetiva exatamente coibir a violência 

doméstica e familiar através de um conjunto articulado de ações a ser 

praticado pelo Poder Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo 

o Magistrado, inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em 

risco sua integridade física e moral. (...)Deve-se ressaltar que as medidas 

protetivas previstas na Lei 11.340/06 não objetivam o processo em si, mas 

aproteção da ofendida,de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, 

§3º da Lei 11.340/06), diferindo, assim, das cautelares penais 

propriamente ditas...” (TJSP. Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª 

Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, 

v.u.).“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - 

TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 

NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE MANIFESTAR QUANTO À 

NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE MANIFESTOU DESEJO DE 

MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER - 

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR 

DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR 

OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As 

medidas protetivas elencadas na Lei Maria da Penha possuem natureza 

autônoma, de caráter satisfativo, devendo, por isso, produzir efeitos 

enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo a palavra da vítima de 

suma importância nos casos de violência doméstica e familiar, devem ser 

mantidas as medidas protetivas quando demonstrado nos autos a sua 

necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor Dativo, impõe-se 

a fixação de honorários advocatícios em razão da interposição do recurso 

de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de Instrumento-Cr 

1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares. Data: 

01/11/2016)Por fim, considerando que não houve transcurso de longo 

prazo da data dos fatos e do deferimento das Medidas Protetivas, resta 

configurada, ainda, a manutenção das mesmas, pois não houve nenhum 

fato novo que pudesse ensejar a sua revogação.3. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Confirmo a validade da medida protetiva pelo período equivalente a 03 

(três) meses contados do seu deferimento.Defiro a manifestação 

ministerial de fls. 47, com isso expeça-se a notificação da vítima por 

edital.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas.Sem taxas nem custas processuais.CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.Não havendo requerimentos e nem determinações 

pendentes de cumprimento, após o traslado das peças correspondentes, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 11 de dezembro de 2019

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 93875 Nr: 6698-86.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/OAB/MT

 5. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para 

CONDENAR o acusado WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE como 

incursos na conduta delitiva capitulada no artigo 157, §2º, inciso I, II e V 

por duas vezes em concurso material e artigo 288, parágrafo único ambos 

do Código Penal. 6. Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, 

passo a fixação da pena individualizada de cada um dos réus.WALISON 

RODRIGUES DIAS DE ANDRADE – roubo majorado pelo concurso de 

pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição de liberdade por 

duas vezes em crime continuado (artigo 157, §2º, inciso I, II e V do Código 

Penal)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 2067-46.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ROSALINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO ROSALINO DA SILVA, Cpf: 

50225090910, Rg: 35.975.519, Filiação: Maria Pereira da Silva e Joventino 

Rosalino da Silva, data de nascimento: 07/09/1957, brasileiro(a), natural de 

Santa Helena-PR, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça subscritor da presente 

exordial acusatória, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, lastreado no 

contido no Inquérito Policial nº 2067-46.2010.811.0020 (Código 31381), em 

consonância com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA 

contra Aparecido Rosalino da Silva, qualificado a fl. 8, residente na Rua 

Curitiba, nº 1.286, Bairro Copagril, Marechal Cândido Rondon/Pr, pela 

prática dos seguintes FATOS DELITUOSOS: Consta do incluso inquérito 

policial que, no dia 13 de setembro de 2010, no posto fiscal Henrique 

Peixoto, em Alto Araguaia/MT, constatou-se que o denunciado, Aparecido 

Rosalino da Silva, sem possuir licença válida outorgada pela Autoridade 

Competente, transportava aproximadamente 24 metros cúbicos de madeira 
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serrada (fl. 17), descrita no termo de encaminhamento de fl. 15, lavrado 

pelo Indea, no caminhão placa IHD – 9745. Logrou-se apurar que, ao se 

deparar com a fiscalização exercida pelo Indea, o denunciado, que dirigia 

o caminhão placa IHD – 9745 (fl. 15), fez uso de documento falso, uma 

vez que apresentou certificado de identificação de madeira materialmente 

falso, o qual não fora preenchido pelo órgão ambiental competente, eis 

que constatado que o aludido certificado não possuía a descrição 

padronizada dos itens de segurança, a exemplo do selo holográfico, 

conforme faz prova o laudo pericial de fls. 93 a 95. Assim agindo, o 

denunciado, Aparecido Rosalino da Silva, praticou, em concurso material 

(art. 69 do CP, a conduta delituosa descrita no artigo 304 do Código Penal 

(Uso de Documento Falso), bem como o delito capitulado no artigo 46, 

“caput”, da Lei 9.605/98, razão pela qual o Ministério Público oferece a 

presente denúncia e requer que esta seja recebida, autuada e 

processada, determinando-se a citação do denunciado para que responda 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a ação penal 

prosseguir em seus ulteriores termos, procedendo-se à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e ao interrogatório do 

denunciado, devendo, ainda, ser observado o procedimento ordinário (art. 

394, I, do CPP), cumprindo-se o rito previsto nos artigos 396 a 405, todos 

do Código de Processo Penal, com a final prolação de decisão 

condenatória do denunciado como incurso nas sanções legais. Alto 

Araguaia, 12 de agosto de 2015. Márcio Florestan Berestinas, Promotor de 

Justiça. Testemunha: Filogênio da Rocha Neto, residente na Rua da 

Saudade, 636, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT (fl. 6).

Despacho: Vistos.1. Por ora, deixo de analisar a manifestação ministerial 

retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se o denunciado APARECIDO ROSALINO DA SILVA está 

enclausurado em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de 

Mato Grosso.Havendo informações acerca da localização do(s, a, as) 

denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente mandado de citação/carta 

precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, desde já, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do acusado(s, 

a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, com a 

finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 401 do 

Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para apresentação de 

defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo prescricional, nos 

moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.Observe-se que, a teor 

da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do 

prazo prescricional será regulado pelo máximo da pena cominada.5. Após, 

cumpra-se com o procedimento constante no art. 982, §3º da CNGC, com 

consequente remessa dos autos ARQUIVO provisório [nos processos 

suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto não 

encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição]. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 16 de janeiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82377 Nr: 2604-95.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMANDO XAVIER DIAS

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

DE ENERGIA S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13245-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Todavia, demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71364 Nr: 1259-31.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CASTRO DE LIMA, JULIANA CASTRO 

DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da decisão de ref. 75 no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001118-87.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FIGUEIREDO ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001118-87.2019.8.11.0020. AUTOR(A): 

GENERALI BRASIL SEGUROS S A RÉU: EDIVALDO FIGUEIREDO ALVES 

Vistos. 1. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 2. Em 

consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realizar audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 

14h00min, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. NOMEIO o(a) mediador(a) Neyla C. S. Cavalcante de 

Souza para o ato. DOS HONORÁRIOS DO MEDIADOR 3. Diante do disposto 

no Provimento n.º 9/2016 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, passo a estabelecer os honorários dos mediadores lotados no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. 4. Sobre 

referido ato processual dispõe o § 1.º do art. 334 do CPC/2015, in verbis: 

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 
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o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

§1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. 5. 

Ressalvada a hipótese prevista no art. 167, § 6º do CPC, o qual prevê que 

o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e 

mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, o 

art. 169 do CPC estabelece que o conciliador e o mediador receberão pelo 

seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, 

conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça, exceto nos processos acobertados pela assistência judiciária 

gratuita, devendo o juiz, desde logo, informá-los da existência dessa 

despesa e da respectiva tabela, verbis: Art. 169. Ressalvada a hipótese 

do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho 

remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. § 1o A mediação e a 

conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a 

legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. § 2o Os tribunais 

determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão 

ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o 

fim de atender aos processos em que deferida gratuidade da justiça, como 

contrapartida de seu credenciamento. 6. Se tratando de sessão de 

conciliação/mediação, considerando as técnicas versadas e a própria 

finalidade de tal metodologia ínsita no Manual de Mediação Judicial do CNJ, 

fixo os honorários dos mediadores em R$ 200,00 (duzentos reais) a hora, 

desde já estimando prazo razoável de 01 (uma) hora para realização da 

sessão designada, considerando a complexidade da causa e o grau de 

empenho e dedicação exigidas do conciliador/mediador, segundo o critério 

da proporcionalidade, para tanto. Cada parte deverá depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor arbitrado, devendo tal valor ser depositado 

diretamente na conta corrente do mediador (Banco do Brasil, agência 

0512-6, conta 9.734-9, CPF n. 592.688.671-68), competindo à parte, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, comprovar 

nos autos o deposito. DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS 7. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do CPC. 8. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão 

a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá 

o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do 

art. 335 c.c. art. 679, também do CPC. 9. Face o disposto no art. 344 do 

CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

10. Sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial a devida identificação do 

processo (tarja e/ou anotação virtual), assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 11. Por fim, CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo códex. 12. Diversamente, não havendo 

autocomposição, decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. 13. Em seguida, INTIMEM-SE 

as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

da lide. 14. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, 

tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto 

Araguaia, 17 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-69.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IU SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001061-69.2019.8.11.0020. AUTOR(A): 

ANANIAS ANTONIO DE CARVALHO RÉU: IU SEGUROS S.A. Vistos. 1. De 

pronto, ACOLHO a emenda da inicial (ID. 26485945), REMETAM-SE os 

autos ao Cartório Distribuidor para que retifique o valor da causa para R$ 

52.800,00 (cinquenta e dois mil oitocentos reais). 2. RECEBO a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. 3. Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO o beneficio da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. 

Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realizar audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 

15h, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

5. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC. 6. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, os 

autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal 

solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do CPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335 c.c. art. 679, também do CPC. 7. Face o disposto no art. 344 do 

CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

8. Sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial a devida identificação do 

processo (tarja e/ou anotação virtual), assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 9. Por fim, CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo códex. 10. Diversamente, não havendo 

autocomposição, decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. 11. Em seguida, INTIMEM-SE 

as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 
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da lide. 12. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, 

tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto 

Araguaia, 17 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000994-07.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA FERREIRA OAB - GO43798 (ADVOGADO(A))

NELSON OLIVEIRA BATISTA OAB - SP0342428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000994-07.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO REQUERIDO: 

CARVALHO SILVA Vistos. 1. RECEBO a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. 2. Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao 

benefício, DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 3. Em consonância com o disposto 

no art. 334, do Código de Processo Civil, DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

para realizar audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 

19 de fevereiro de 2020, às 12h00min, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser 

citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. 4. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do CPC. 5. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 

679, também do CPC. 6. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. 7. Sendo o caso, proceda 

o(a) gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou 

anotação virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 8. Por 

fim, CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos 

arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex. 9. 

Diversamente, não havendo autocomposição, decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; c. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. 10. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 11. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 17 

de dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-49.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MIKAELA SILVA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001224-49.2019.8.11.0020. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FUNDACAO PIO XII ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BRUNA MIKAELA SILVA SOUZA Vistos. 1. RECEBO a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. 2. Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 3. 

Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realizar audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 

16h00min, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. 4. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC. 5. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 

679, também do CPC. 6. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. 7. Sendo o caso, proceda 

o(a) gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou 

anotação virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 8. Por 

fim, CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos 

arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex. 9. 

Diversamente, não havendo autocomposição, decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; c. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. 10. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 11. 
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Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 17 

de dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000536-87.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAH ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000536-87.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: DANIEL SANTOS BARBOSA REQUERIDO: JEOVAH ALVES 

BARBOSA Vistos. 1. De proêmio, ACOLHO a emenda a inaugural, para 

constar como valor da causa R$ 8.522,00 (oito mil quinhentos vinte e dois 

reais), devendo a Secretaria Judicial providenciar o necessário para as 

anotações pertinentes. 2. RECEBO a inicial, eis que a primeira vista se 

encontram presentes os requisitos legais do art. 319 do CPC. 3. NOMEIO 

como inventariante o Sr. DANIEL SANTOS BARBOSA, que deverá ser 

intimado para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 617 do CPC). 4. Após, 

CITEM-SE o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se está sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente. 5. Havendo concordância quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações 

para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente às últimas 

declarações, já com comprovação de recolhimento dos impostos 

estaduais, certidões negativas de tributos Federais, Estaduais e 

Municipais e esboço de partilha final. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001008-88.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001008-88.2019.8.11.0020. AUTOR(A): 

WILSON FERREIRA DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos. 1. A ação foi ajuizada no domicílio da parte autora, 

competente para o processamento, nos termos do artigo 109, § 3º da 

CRFB/88. 2. Verifico que estão preenchidos os requisitos essenciais da 

petição inicial, previstos no artigo 319 e seguintes do CPC, bem como foi 

juntado o prévio requerimento administrativo para a concessão do 

benefício previdenciário perante o INSS, com o indeferimento, o que 

demonstra seu interesse de agir (R. Ext. nº 631240, com Repercussão 

Geral reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal). 3. Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, dispõe o artigo 99 do Código de Processo 

Civil, que o pedido pode ser formulado na petição inicial, na contestação, 

na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Além 

disso, o juiz somente poderá indeferir o pedido, se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. 4. Por todo exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade da 

justiça, com a ressalva de que, uma vez revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa, nos termos do artigo 100, parágrafo 

único, do CPC. 5. Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação. 6. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como 

para que apresente o EXTRATO PREVIDENCIÁRIO da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente. 7. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. 8. Por oportuno, 

desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 13h30min, apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do CPC. Registro que a parte 

interessada e as testemunhas deverão comparecer na solenidade 

independente de intimação, a qual ficará sob o encargo do d. Advogado. 

9. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Alto Araguaia, 23 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALINE REZENDE PANIAGO OAB - MT22366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY JORGE RESENDE (REQUERIDO)

SALVY BOSCO DE RESENDE (REQUERIDO)

ONECIDIO REZENDE JUNIOR (REQUERIDO)

SADI DE RESENDE (REQUERIDO)

ARY DE RESENDE (REQUERIDO)

LUZIA S. RESENDE GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000316-89.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: SUELY ALVES DE SOUZA REQUERIDO: ONECIDIO 

REZENDE JUNIOR, SADI DE RESENDE, ARY DE RESENDE, RUY JORGE 

RESENDE, SALVY BOSCO DE RESENDE, LUZIA S. RESENDE GUIMARAES 

Vistos. 1. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais dos artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil. 2. 

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Código de Processo Civil. 3. Em consonância com o disposto no art. 

334, do Código de Processo Civil, DETERMINO o encaminhamento dos 

autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

realizar audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 16 de 

março de 2020, às 13h00min (sala 01), nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser 

citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 
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consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. 4. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do CPC. 5. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 

679, também do CPC. 6. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. 7. Sendo o caso, proceda 

o(a) gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou 

anotação virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 8. Por 

fim, CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos 

arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex. 9. 

Diversamente, não havendo autocomposição, decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; c. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. 10. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 11. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 15 

de janeiro de 2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001084-15.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAIS PEDRAS GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001084-15.2019.8.11.0020. 

IMPETRANTE: MAIS PEDRAS GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME 

IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS LUIZ CARLOS ALVAREZ 

BARCA Vistos. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, em que foi 

REQUERIDO pela parte MAIS PEDRAS GRANITOS DO BRASIL LTDA a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 25419327. 2. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório necessário. Decido. 3. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda. 4. Compete à parte analisar a conveniência ou não de 

prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte adversa ou 

oferecida a contestação pela parte requerida, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência, a qual pode ser apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §

§ 4º e 5º, do CPC. 5. O artigo 485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da 

parte adversa, após decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a 

acolhida do pedido de desistência formulado pelo autor sem o 

consentimento dela, sendo agora possível que o faça até a sentença e o 

consentimento do réu para isso somente se exige caso oferecida a 

contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na 

hipótese. 6. Antes da citação do impetrado e a apresentação de 

informações, o impetrante requereu a extinção do processo. 7. Isso posto 

e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTA A 

DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII. 8. Sem custas. 9. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos termos 

do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral 

de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, 13 de dezembro de 2019. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007497-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1007497-27.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME IMPETRADO: GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos. 1. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA, em que foi REQUERIDO pela parte E. DE ANDRADE 

ALMEIDA ME a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 16982795. 2. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 3. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

citada a parte adversa ou oferecida a contestação pela parte requerida, 

p resc ind íve l  a  anuênc ia /consen t imen to  des ta  pa ra  o 

reconhecimento/homologação da desistência, a qual pode ser 

apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §§ 4º e 5º, do CPC. 5. O artigo 

485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da parte adversa, após 

decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a acolhida do pedido de 

desistência formulado pelo autor sem o consentimento dela, sendo agora 

possível que o faça até a sentença e o consentimento do réu para isso 

somente se exige caso oferecida a contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 

4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na hipótese. 6. Antes da citação do 

impetrado e a apresentação de informações, o impetrante requereu a 

extinção do processo. 7. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 8. Sem custas. 9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, 16 de 

dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000665-29.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:
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E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000665-29.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME IMPETRADO: GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS Vistos. 1. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA, em que foi REQUERIDO pela parte E. DE 

ANDRADE ALMEIDA ME a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 

16983250. 2. Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 

3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

citada a parte adversa ou oferecida a contestação pela parte requerida, 

p resc ind íve l  a  anuênc ia /consen t imen to  des ta  pa ra  o 

reconhecimento/homologação da desistência, a qual pode ser 

apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §§ 4º e 5º, do CPC. 5. O artigo 

485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da parte adversa, após 

decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a acolhida do pedido de 

desistência formulado pelo autor sem o consentimento dela, sendo agora 

possível que o faça até a sentença e o consentimento do réu para isso 

somente se exige caso oferecida a contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 

4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na hipótese. 6. Antes da citação do 

impetrado e a apresentação de informações, o impetrante requereu a 

extinção do processo. 7. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 8. Sem custas. 9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, 16 de 

dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001301-58.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MANZALE DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RIBEIRO ROSA OAB - GO56075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE OLIVEIRA MARCAL (RÉU)

CESAR FERNANDES NOVAES (RÉU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001301-58.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): RODRIGO MANZALE DE MACEDO RÉU: ADAO DE OLIVEIRA 

MARCAL, CESAR FERNANDES NOVAES Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL, em que foi REQUERIDO pela parte Rodrigo 

Manzale de Macedo, a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 27421857. 

2. Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 3. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

citada a parte adversa ou oferecida a contestação pela parte requerida, 

p resc ind íve l  a  anuênc ia /consen t imen to  des ta  pa ra  o 

reconhecimento/homologação da desistência, a qual pode ser 

apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §§ 4º e 5º, do CPC. 5. O artigo 

485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da parte adversa, após 

decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a acolhida do pedido de 

desistência formulado pelo autor sem o consentimento dela, sendo agora 

possível que o faça até a sentença e o consentimento do réu para isso 

somente se exige caso oferecida a contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 

4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na hipótese. 6. Antemão ao recebimento da 

inaugural, a parte autora requereu a desistência. 7. Isso posto e tendo em 

v is ta a mani festação expressa da par te requerente , 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 8. Isento de custas. 9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, 19 de 

dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-66.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CATARINA DE FREITAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000227-66.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): DIVINA CATARINA DE FREITAS FERREIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por DIVINA CATARINA DE 

FREITAS FERREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, cujos pedidos são de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e a procedência da ação para a implantação 

do benefício de prestação continuada de APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL, assim como a condenação nas parcelas vencidas e demais 

decorrentes da sucumbência – custas, taxas, despesas processuais e 

honorários de advogado. 2. Narra a inicial que a autora iniciou os trabalhos 

na lavrou com 10 anos de idade, junto com seus genitores, em 

propriedade rural da família no Município de Corumbá/MS, onde ficou até 

se casar, isso em 1981. Após o matrimonio, continuou seus trabalhos na 

lavoura com seu esposo, plantando, cultivando, colhendo, criando animais, 

produzindo. Enfatiza que no ano de 2000 mudou-se para região do 

Ariranha, fazenda do Sr. Célio, terra lhes concedida a titulo gratuito, onde 

viveram e trabalharam por aproximadamente 05 anos, após, mudaram para 

Fazenda Portal, onde permaneceram por 11 anos. Ainda, afirma que 

posteriormente mudaram-se para Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 

município de Santa Rita/GO, ponde ficaram por 03 anos, por fim, esta 

residindo na Fazenda Barro Preto, sempre trabalhando na lavoura. Aduz 

que já completou a idade exigida, fazendo jus ao recebimento do beneficio. 

3. Com a inicial vieram documentos. 4. Comando inicial no id. 18866652, 

determinando a citação do requerido e designando audiência de instrução. 

5. Foi realizada audiência de instrução com a produção da prova oral – 

com a inquirição das testemunhas/informantes presentes –, sem a 

presença do Instituto requerido, que apesar de regularmente intimado 

NUNCA compareceu em audiências nesta Comarca – id. 20259664. 6. Foi 

certificado o decurso de prazo para o INSS apresentar defesa – id. 

20637650. 7. Instado, a requerente pugnou pelo regular andamento do 

feito – id. 20681245. 8. Ofício da Agencia Previdência desta cidade 

apresentando o extrato do CNIS ao id. 22919067. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 9. De início é necessário 

decidir quanto à decretação de revelia do requerido. 10. Compulsando os 

autos, nota-se que o Instituto Nacional de Seguridade Social não 

apresentou defesa nos autos, motivo pelo qual, DECRETO a sua revelia, 

entretanto, deixo de aplicar o efeito do artigo 344 do CPC (reputar 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora), o que faço com fulcro 
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no inciso II, do artigo 345, do mesmo Código. 11. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. 12. Em relação ao prequestionamento 

invocado pela autora acerca do direito pleiteado pela parte, a sentença 

não fere nenhum dispositivo de lei federal nem, tampouco, norma 

constitucional prevista em nossa carta magna. 13. Pleiteia a parte 

requerente a concessão de benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

POR IDADE de trabalhador rural segurado especial, previsto na CRFB/88, 

com regulamentação infraconstitucional pelas Leis n. 8.212/91 e n. 

8.213/91, assim como Decreto n. 3.048/99. 14. A concessão do benefício 

de aposentadoria por idade ao trabalhador rural segurado especial exige 

que o segurado tenha comprovado o exercício da atividade pelo período 

correspondente à carência legal e preencha o requisito etário, cuja idade 

mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, 

se mulher, é reduzida 05 (cinco) anos no caso de trabalhadores rurais 

(art. 201, § 7º, II, CRFB/88), resultando, portanto, na necessidade de 

demonstrar ter 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) 

anos, se mulher. 15. A carência decorre do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente ao disposto no art. 142 da Lei n. 

8.213/91. 16. Por sua vez, o artigo 143 do mesmo diploma legal, com 

redação determinada pela Lei n.º 9.063, de 28.04.1995, estabelece que: O 

trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime 

Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso 

IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da 

data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido beneficio. 17. Ressalte-se que a Lei nº 11.718/2008, prorrogou o 

termo final do prazo para 31 de dezembro de 2010, aplicando-se esta 

disposição, inclusive, para o trabalhador rural enquadrado na categoria de 

segurado contribuinte individual que presta serviços de natureza rural, em 

caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego (art. 

2º, caput e parágrafo único). 18. Observe-se que após o período a que se 

refere esses dispositivos, além do requisito etário, será necessário o 

cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o artigo 25, 

inciso II, da Lei n.º 8.213/1991. 19. O artigo 39 da Lei n.º 8.213/91 prevê os 

benefícios devidos ao segurado especial. Estabelece, ainda, que para a 

obtenção da aposentadoria por idade, o segurado especial deverá 

comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao 

número de meses correspondentes à carência, conforme preceitua o 

artigo 39, inciso I, da lei mencionada. Em outras palavras, não é exigido o 

cumprimento de carência do segurado especial, mas o efetivo exercício de 

atividade rural, na forma especificada no dispositivo em comento. 20. O 

conceito de segurado especial é dado pelo artigo 11, inciso VII, da Lei n.º 

8.213/91. A Lei n.º 11.718, de 20 de junho de 2008, estendeu ao 

seringueiro ou extrativista vegetal (que labore na forma do art. 2º, caput, 

inciso XII da Lei n.º 9.985/200), bem como ao pescador artesanal ou a este 

assemelhado a condição de segurado especial. Deve-se observar que 

para ser segurado especial, o produtor, seja proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, devem explorar atividade agropecuária em área de até 

4 (quatro) módulos fiscais. 21. O §1º do artigo 11 da Lei n.º 8.213/91 

define o regime de economia familiar. É possível ao segurado especial 

valer-se de empregados contratados, em épocas de safra, por no máximo 

120 (cento e vinte) dias, nos termos do § 7º do artigo acima referido. Por 

outro laudo, o § 8º descreve determinadas atividades que não 

descaracterizam a condição de segurado especial, enquanto que os 

incisos do § 9º trazem um rol dos rendimentos que podem ser auferidos 

por membro do grupo familiar, sem que este perca sua condição de 

segurado especial. 22. Assim, a obtenção da aposentadoria por idade 

rural pelos trabalhadores rurais, pelo regime transitório, que tenham 

exercido o labor campesino como empregado rural, avulso rural ou 

autônomo rural, somente será possível mediante a simples comprovação 

do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, pelo número de 

meses idêntico ao da carência. 23. Nos termos da Súmula de nº 149 do 

STJ, é necessário que a prova testemunhal venha acompanhada de início 

razoável de prova documental, in verbis: "A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de 

obtenção do benefício previdenciário". 24. A respeito do tema transcrevo 

o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DISPENSA 

DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AVERBAÇÃO DO TEMPO 

DE SERVIÇO RURAL. INEXIGÊNCIA DE PROVA MATERIAL REFERENTE A 

TODO O PERÍODO. EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL APTA. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. A irresignação que busca desconstituir os 

pressupostos fáticos pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 

7 desta Corte. 2. A Terceira Seção já se pronunciou no sentido de ser 

dispensável "o recolhimento de contribuição para averbação do tempo de 

serviço rural em regime de economia familiar relativo a período anterior à 

Lei n. 8.213/1991 para fins de aposentadoria por tempo de contribuição 

pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS)" (AR 3.426/RS, Rel. 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

24/10/2012, DJe 19/11/2012). 3. "É firme a orientação jurisprudencial desta 

Corte no sentido de que, para concessão de aposentadoria por idade 

rural, não se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o 

período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a 

eficácia probatória dos documentos, como na hipótese em exame" (AR 

4.094/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 26/09/2012/ DJe de 08/10/2012). 4. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no REsp: 697213 SP 2004/0151926-8, Relator: 

Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014) "PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

CERTIDÃO DE CASAMENTO. MARIDO LAVRADOR. INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL. 1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola 

deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituído por 

dados do registro civil, como certidão de casamento onde consta à 

profissão de lavrador atribuída ao marido da Autora. Precedentes da 

Terceira Seção do STJ. 2. Recurso especial conhecido em parte e 

provido." (REsp 707.846/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 

de14/3/2005) 25. Não se exige que a prova material se estenda por todo o 

período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça 

referência à época em que foi constituído o documento. 26. No mesmo 

sentido, transcrevo o seguinte julgado: "AÇÃO RESCISÓRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. 

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

PEDIDO PROCEDENTE. 1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte 

no sentido de que, para concessão de aposentadoria por idade rural, não 

se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o período 

de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia 

probatória dos documentos, como na hipótese em exame. 2. Pedido 

julgado procedente para, cassando o julgado rescindendo, dar provimento 

ao recurso especial para restabelecer a sentença. (TRF-3, AR 4.094/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012) - grifo nosso" 27. No caso em 

questão, a parte autora apresentou cópias não autenticadas dos 

seguintes documentos: Contribuição Sindical Agricultor Familiar, cuja data 

de emissão de 04 documentos é referente ao ano de 2018, 03 de 2014, 01 

de cada ano no período de 2009 a 2013; NF-e datas em 06/02/2019 e 

30/04/2018; recibos de mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Alto Araguaia, cujas datas são: 12.09.2006, 20.02.2014, 

22.05.2018 e 17.07.2018, apenas. 28. A idade restou provada através de 

documentos pessoais (id. 18827754), mas não o exercício da atividade 

rural na qualidade de trabalhador rural segurado especial, ainda que de 

forma descontínua, pelo tempo exigido de 180 meses - artigo 142 da Lei n. 

8.213/91. 29. Os depoimentos testemunhais não são suficientes para 

complementar/corroborar a ausência de documentos outros, com o fim de 

comprovar a atividade rural da parte autora pelo período exigido em lei. 30. 

Inquirida a testemunha João Batista Borges, esclareceu que “conhece a 

autora há uns 18 anos, ela faz entregas em restaurante, que ela não 

possui empregados, que não utiliza maquinários”. 31. A testemunha 

Zelony Paula Campos afirmou que “conhece a requerente desde o ano de 

2000, ela vende produtos do campo no comércio, acha que ela não tem 

propriedade e trabalha em terra de terceiros, por 02 vezes foi na 

propriedade dela para comprar o produto que ela levava no restaurante e 
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para verificar o lugar que ela plantava, ela vende legumes, verduras, leite, 

ovos, queijos, etc. Que, ela mora em fazenda, que, até onde tem 

conhecimento, ela não trabalha de carteira assinada”. 32. O conjunto 

probatório não foi hábil a comprovar as alegações iniciais, condição 

essencial e primeira para a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade. 33. Não comprovado o exercício da atividade rurícola no período 

correspondente à carência (art. 142 da Lei n. 8.213/91), é indevido o 

benefício de aposentadoria por idade rural, uma vez que os requisitos 

legais exigidos para a obtenção do benefício não foram demonstrados 

pela parte autora (art. 373, I, CPC), seja através dos documentos juntados 

no processo ou a sua complementação por prova oral produzida em 

audiência de instrução (Enunciado n. 149 da Súmula do STJ). 34. O 

segurado especial (Lei n. 8.213/1991, art. 143) tem que laborar no campo 

quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, 

momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese 

do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os 

requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 35. 

Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, 

sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 

8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar 

laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar 

por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao 

alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o 

segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a 

regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural 

pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos 

para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em 

que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma 

concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS 

conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância 

do art. 543-C do Código de Processo Civil”. (REsp 1354908/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/09/2015, DJe 10/02/2016) 36. Ademais, consta no CNIS do cônjuge da 

autora a existência de vários vínculos empregatícios entre o período de 

1982 a 2018 (id. 22919067, p. 03), com logos períodos de recolhimento, o 

que descaracteriza trabalho entressafras. Logo, as provas produzidas 

nos autos com o objetivo de demostrar o exercício de atividade rural da 

autora não são insuficientes. 37. Calhar dizer que a requerente sequer 

juntou nos autos notas fiscais ou outros documentos (como por exemplo: 

carteirinha de trabalhador rural, contrato de comodato, recibo de 

pagamento e notas fiscais vinculadas à atividade rural) contemporâneo 

aos fatos alegados, a fim corroborar com as demais provas produzidas. 

38. Nessa ordem de ideias, resta descaracterizado o apontado início de 

prova material, isso porque, em que pese à parte autora tenha juntado 

certidão de casamento, na qual foi qualificada como lavradora, o 

documento não pode ser aproveitado como início de prova material, tendo 

em vista que o INSS trouxe aos autos documentos nos quais se constata 

vínculos urbanos do cônjuge, o que descaracteriza a condição de 

trabalhador rural que a lei quis amparar. 39. É firme o entendimento 

jurisprudencial de que para o reconhecimento do labor rural, não se exige 

que a prova material abranja todo o período de carência, podendo, 

inclusive, produzir efeitos para período de tempo anterior e posterior nele 

retratado, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia 

probatória dos documentos, no sentido da prática laboral referente ao 

período de carência legalmente exigido à concessão do benefício 

postulado, o que não correu. 40. É importante, ainda, ser registrado que 

mesmo os documentos que em regra são admitidos como início de prova 

material do labor rural alegado (certidão de casamento ou óbito, 

comprovantes de pequena propriedade rural, de matricula dos filhos em 

escolas rurais etc.) passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 41. É o que ocorre, por exemplo, com a 

desconsideração, para fins probantes, da certidão de casamento na qual 

consta a profissão da parte ou de seu cônjuge, como lavrador, em razão 

da existência de registros de vínculos laborais urbanos posteriores ao 

matrimônio, por duração temporal suficiente para o afastamento do teor 

probante daquela documentação (e que, inclusive podem ter ensejado o 

deferimento de benefício dessa natureza), ou mesmo quando se vê que, 

não obstante a qualificação de lavrador da parte ou de seu cônjuge, 

demonstra-se que ele é, em verdade, produtor rural de relativa 

envergadura, não podendo assim ser contemplado com um benefício que 

somente deve ser deferido aos mais desvalidos. 42. Vale registrar, por 

oportuno, que os trabalhadores rurais têm, em regra, dificuldades 

materiais de produção de prova frente à informalidade em que trabalham. 

Tal característica é inerente a essa espécie de trabalhadores, tanto que a 

legislação previdenciária, integrada pela jurisprudência, atentou para estas 

complicações: exige-se mero início de prova material (artigo 55, § 3º, da 

Lei 8.213/1991), que não tem rol legal taxativo (EREsp 499.370/CE); não há 

necessidade de apresentar prova material de todos os anos pretendidos 

(AR 3.986/SP); admite-se qualificação em certidões públicas, sendo 

extensível à esposa, ainda que esta se declare doméstica (EREsp 

441.985/CE); é possível documentos em nome de outros integrantes do 

grupo familiar (REsp 501.009/SC), entre outros critérios que amenizam a 

rigidez probatória tradicional. 43. Diante do exposto, ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção 

do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. 44. CONDENO a 

parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, honorários 

advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o 

direito/benefício econômico pretendido, até a prolação desta sentença, 

nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º). 45. Com o transito em julgado devidamente certifico, e 

nada requerido, arquive-se os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo. 46. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia/MT, 27 de dezembro de 2019. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001252-17.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001252-17.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: IVANICE DA COSTA SOUZA Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral, 

109, Beira Rio, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOYCE FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA SERIEMA, 34, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-146 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

parte requerente, na pessoa de seu advogado, da audiência de 

conciliação, designada para o dia 28/01/2020 às 13h00min (MT), no 

CEJUSC desta comarca. Alto Araguaia, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 
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acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-20.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE TORRES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000685-20.2018.8.11.0020 Vistos, etc. Procedo ao saneamento 

do processo, na forma do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/2016). Inicialmente, verifico que a autarquia demandada 

deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contestação, pelo que 

DECRETO a sua revelia, nos termos do artigo 344, caput, do Código de 

Processo Civil. Contudo, o efeito material da revelia não pode ser aplicado 

ao INSS, na medida em que os seus bens e direitos não considerados 

indisponíveis, incidindo, assim, o disposto pelo artigo 345, II, do CPC. No 

mais, inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que devam ser 

conhecidas de ofício, dou por saneado o processo. Em atenção ao contido 

na petição inicial e na contestação, fixo como controvertido o seguinte 

ponto: (i) o desempenho pelo autor de atividade rural em regime familiar; (ii) 

comprovação do período de carência em período anterior a prisão. 

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes para a 

decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de 

tais pontos controvertidos, defiro a produção das seguintes provas: (a) 

prova documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; 

(b) prova testemunhal, pelo que concedo às partes o prazo de 15 (quinze) 

dias para que apresentem rol de testemunhas – art. 357, § 4º do CPC – o 

qual deverá observar o disposto no artigo 450 do Código de Processo 

Civil. Se todas as testemunhas arroladas pelas partes residirem em outras 

Comarcas, expeça-se precatória para que sejam inquiridas. Para a 

colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

a data de 29 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 13HS:40MIN. INTIMEM-SE as partes 

para comparecimento a solenidade. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001016-65.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE SIRAHATA OAB - MS16403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001016-65.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 18.800,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR 

Endereço: Estrada Rural 0, 60, Fazenda Barra do Melancia, no Gato Preto, 

Rural, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Rua Silvio Jose de Castro Maia, 534-684, Energisa, Boiadeiro, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

do requerente, na pessoa de seu advogado para comparecer a audiência 

de conciliação, designada para o dia 28/01/2020 às 14h00min (MT), que se 

realizará no CEJUSC desta comarca. Alto Araguaia, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001007-06.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001007-06.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA RÉU: AGÊNCIA DO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RONDONÓPOLIS- MATO 

GROSSO Vistos etc. Cuida-se de ação de aposentadoria por idade mista 

rural/urbana ajuizada por MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte autora. 

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo 

Código de Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do 

NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria por idade rural postulado 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 
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provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, nos casos dos itens 

“2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 14H00MIN. Com efeito, 

a designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se 

na efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo 

certo que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma 

vez que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a autarquia requeira a realização de depoimento 

pessoal da parte autora INTIME-A pessoalmente para comparecimento a 

solenidade ora designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. 

INTIMEM-SE. CITE-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2019. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-38.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DAVID PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CLEMENTE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000354-38.2018.8.11.0020. Vistos, 

etc. INTIME-SE a parte autora, para que dê impulso ao feito, manifestando 

interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, CPC). Transcorrido in albis o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001205-43.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001205-43.2019.8.11.0020. Vistos 

etc. CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso 

I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. Caso não seja positiva a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, contados da 

intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida à execução, o 

Senhor Oficial de Justiça fará a penhora de bens do (a) devedor (a), 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. No caso de não oferecimento de embargos, ou 

se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

sejam móveis ou imóveis. O leilão será precedido de publicação de edital, 

afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, 

uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de 

publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, 

nem inferior a dez (10) dias. Para o caso de pronto pagamento da dívida, 

FIXO, desde já, os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §3, inciso I do CPC/2015. Caso reste negativa a 

citação do executado DÊ-SE vista dos autos a Fazenda Pública Estadual 

para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos autos endereço 

atualizado. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO 

do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001209-80.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMILSO ABADIO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001209-80.2019.8.11.0020. Vistos 

etc. CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso 

I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. Caso não seja positiva a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, contados da 

intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida à execução, o 

Senhor Oficial de Justiça fará a penhora de bens do (a) devedor (a), 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. No caso de não oferecimento de embargos, ou 

se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

sejam móveis ou imóveis. O leilão será precedido de publicação de edital, 

afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, 

uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de 

publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, 

nem inferior a dez (10) dias. Para o caso de pronto pagamento da dívida, 

FIXO, desde já, os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §3, inciso I do CPC/2015. Caso reste negativa a 

citação do executado DÊ-SE vista dos autos a Fazenda Pública Estadual 

para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos autos endereço 

atualizado. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO 

do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001210-65.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ALVES VELASCO (EXECUTADO)

ALMIR ALVES VELASCO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001210-65.2019.8.11.0020. Vistos 

etc. CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso 

I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. Caso não seja positiva a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, contados da 

intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida à execução, o 

Senhor Oficial de Justiça fará a penhora de bens do (a) devedor (a), 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. No caso de não oferecimento de embargos, ou 

se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

sejam móveis ou imóveis. O leilão será precedido de publicação de edital, 

afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, 

uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de 

publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, 

nem inferior a dez (10) dias. Para o caso de pronto pagamento da dívida, 

FIXO, desde já, os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §3, inciso I do CPC/2015. Caso reste negativa a 

citação do executado DÊ-SE vista dos autos a Fazenda Pública Estadual 

para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos autos endereço 

atualizado. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO 

do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000531-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO QUASS DUARTE OAB - SP195873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 1000531-02.2018.811.0020 Vistos, etc. INTIMEM-SE as 

partes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretendem 

produzir outras provas ou se desejam o julgamento antecipado, sendo o 

seu silêncio interpretado como desinteresse na produção de prova. 

Oportunamente, voltem os autos conclusos para deliberações. 

Providências necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020 Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-04.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT14555/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES LIMA (RÉU)

PLINIO CARNEIRO COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA OAB - MT22780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 1000257-04.2019.811.0020 Vistos, etc. INTIMEM-SE as 

partes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretendem 

produzir outras provas ou se desejam o julgamento antecipado, sendo o 

seu silêncio interpretado como desinteresse na produção de prova. 

Oportunamente, voltem os autos conclusos para deliberações. 

Providências necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020 Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001189-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001189-89.2019.8.11.0020. Vistos 

etc. CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso 

I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. Caso não seja positiva a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, contados da 

intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida à execução, o 

Senhor Oficial de Justiça fará a penhora de bens do (a) devedor (a), 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. No caso de não oferecimento de embargos, ou 

se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

sejam móveis ou imóveis. O leilão será precedido de publicação de edital, 

afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, 

uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de 

publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, 

nem inferior a dez (10) dias. Para o caso de pronto pagamento da dívida, 

FIXO, desde já, os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §3, inciso I do CPC/2015. Caso reste negativa a 

citação do executado DÊ-SE vista dos autos a Fazenda Pública Estadual 

para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos autos endereço 

atualizado. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO 

do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000797-52.2019.811.0020 Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, para querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de 

janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000372-59.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALTOIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA MONTALVAO DOS SANTOS (HERDEIRO)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (HERDEIRO)

HELIO DOS SANTOS MONTALVAO (HERDEIRO)

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (HERDEIRO)

SANDRA DOS SANTOS MONTALVAO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000372-59.2018.811.0020 Vistos, etc. Considerando que a 

autora é assistida pela Defensoria Pública, e ausência de Defensor Público 

atuante na comarca NOMEIO o (a) advogado (a) Dr. (a) Chrys Kellen 

Martins Ribeiro – OAB/MT 20.323-O, para patrocinar a defesa da parte 

autora (inventariante). Ressalto que os honorários do (a) causídico (a) 

serão fixados ao final, de acordo com a proporcionalidade da atuação na 

demanda. Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE 

pessoalmente o (a) advogado (a) nomeado (a) da presente nomeação, 

bem como para manifestar-se do requerimento de id. 21536135, e das 

certidões negativas de id. 21977709 e 26217672, no prazo de 15 (quinze) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de 

janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-06.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA (EXECUTADO)

NELCY REIS MEDRADO (EXECUTADO)

GILMAR ELIAS FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001298-06.2019.8.11.0020. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifico que pende a juntada da memoria do 

cálculo. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Se decorrido tal prazo sem que 

tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-51.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. DE REZENDE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000670-51.2018.8.11.0020. Vistos, 

etc. Tratando-se de ação de conhecimento, afigura-se juridicamente 

inviável a suspensão do feito até o cumprimento do acordo entabulado 

entre as partes, vez que a suspensão prevista no artigo 313, II do CPC 

não se aplica quando há composição da lide na fase de conhecimento. 

Desse modo, INTIME-SE a parte autora, a fim de informe se possui 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERREIRA OAB - SP193680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000279-62.2019.811.0020 Vistos, etc. CUMPRA-SE o item 2 da 

decisão retro. Às providências. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-96.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. O. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA BARBOSA DIAS OAB - 041.549.451-65 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000322-96.2019.8.11.0020. Vistos, 

etc. 1) DESIGNO audiência de mediação para o dia 17 de MARÇO de 2020 

às 13h00min a ser realizada no CEJUSC desta comarca. 2) CITE-SE e 

INTIMEM-SE as partes, observando oendereço apresentado pleo parquet 

ao id. 23819157 a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores e testemunhas, independente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo 

e daquele em confissão e revelia. 3) Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 
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Araguaia/MT, 05 de dezembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-18.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BORGES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 1000226-18.2018.811.0020 Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que a natureza da ação, bem como a área 

em discussão, vão de encontro à hipossuficiência alegada pelo autor. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para que comprove, no prazo de 15 

(quinze) dias, os pressupostos da gratuidade de justiça, juntando aos 

autos os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de 

Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se 

faz jus ao benefícios pleiteado, sob pena de revogação do benefício, nos 

termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo facultado à 

parte, no mesmo prazo, proceder ao recolhimento das despesas 

processuais. Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-71.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIANA SUENE GOMES GUIMARAES (REQUERIDO)

HERMES BORGES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000410-71.2018.8.11.0020. Vistos, 

etc. I) DEFIRO o pleito de id. 25196967, para tanto, DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 22 de ABRIL de 2020 às 12h00min a ser realizada no 

CEJUSC desta comarca a ser realizada pelo(a) mediador(a) Celma Lemes 

Gonçalves, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

II) CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, observando o endereço apresentado 

indicado ao id. 25196967 a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia. III) Na 

audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado. IV) DOS HONORÁRIOS DO 

MEDIADOR V) 3. Em consonância com o disposto no Provimento n.º 

9/2016 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, passo a 

estabelecer os honorários dos mediadores lotados no Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. VI) 4. Sobre referido ato 

processual dispõe o § 1.º do art. 334 do CPC/2015, in verbis: VII) Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. VIII) §1o O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. IX) 5. 

Ressalvada a hipótese prevista no art. 167, § 6º do CPC, o qual prevê que 

o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e 

mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, o 

art. 169 do CPC estabelece que o conciliador e o mediador receberão pelo 

seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, 

conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça, exceto nos processos acobertados pela assistência judiciária 

gratuita, devendo o juiz, desde logo, informá-los da existência dessa 

despesa e da respectiva tabela, verbis: X) Art. 169. Ressalvada a 

hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador receberão pelo seu 

trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme 

parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. XI) § 1o A 

mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, 

observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. XII) § 2o 

Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas 

que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e 

mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida 

gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. XIII) 6. 

Se tratando de sessão de conciliação/mediação, considerando as 

técnicas versadas e a própria finalidade de tal metodologia ínsita no 

Manual de Mediação Judicial do CNJ, fixo os honorários dos mediadores 

em R$ 200,00 (duzentos reais) hora, desde já estimando prazo razoável 

de 01 (uma) hora para realização da sessão designada, considerando a 

complexidade da causa e o grau de empenho e dedicação exigidas do 

conciliador/mediador, segundo o critério da proporcionalidade, para tanto. 

Cada parte deverá depositar 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, 

devendo tal valor ser depositado diretamente na conta corrente do 

mediador (Caixa Econômica Federal, agência 3431 conta 20.152-09), 

competindo a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, comprovar nos autos o deposito. XIV) INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a 

parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). XV) Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). XVI) Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do 

NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data do 

protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. XVII) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. XVIII) Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. XIX) Registre-se, ainda, que não 

serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. XX) Por fim, conclusos para deliberação. XXI) CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-88.2018.8.11.0020
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Parte(s) Polo Ativo:

STANRLLY NOGUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000286-88..2018.811.0020 Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 

22856475, pelo que DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de 

audiência de conciliação, no dia 20 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13H00 

(sala 01), pela conciliadora Ana Cristina Teles Ourives. Intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência, observando-se o endereço 

indicado pelo autor ao id. 22856475. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000993-22.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS OAB - GO16145 

(ADVOGADO(A))

ELIANE DA SILVA MORAES OAB - GO29916 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000993-22.2019.8.11.0020. Vistos 

etc. Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural ajuizada por 

SEBASTIÃO VILELA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita à parte autora. CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). 

Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria por idade rural postulado pela parte autora. 

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, nos casos dos itens “2” e “3” 

acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 DE ABRIL DE 2020, ÀS 13HRS. Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a autarquia requeira a realização de depoimento 

pessoal da parte autora INTIME-A pessoalmente para comparecimento a 

solenidade ora designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. 

INTIMEM-SE. CITE-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001111-95.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLENE TUBIAS (EXECUTADO)

MARIA MARLENE TUBIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

101101 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL 

DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001111-95.2019.8.11.0020. 

Vistos, etc. CUMPRA-SE a decisão retro. Às providências. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000017-78.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERI MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES DO CARMO OAB - 458.541.301-49 

(PROCURADOR)

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000017-78.2020.8.11.0020. Vistos, 

etc. INTIME-SE o autor para que comprove nos autos o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 13 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000208-94.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Autos n. 1000208-94.2018.8.11.0020 Vistos, etc. 

Trata-se de pelo rito comum proposta por JOSE ANTONIO BARCELOS, em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). À id. 

23528872, foi determinada à parte autora a emenda a inicial. Decorrido o 

prazo de emenda em 02/10/2019. Vieram-me os autos conclusos. É o 
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relatório. Fundamento e Decido. Preceitua o art. 321 do Estatuto 

Processual Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora 

não cumpriu o que determinado à id. 23528872, motivo pelo qual o 

indeferimento da inicial é de rigor. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, 

inciso I, do mesmo diploma processual. Custas processuais pela 

requerente. Sem condenação em honorários advocatícios. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000461-82.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. S. M. (REQUERIDO)

G. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000461-82.2018.8.11.0020. Vistos 

etc. Trata-se de ação de guarda c/c guarda provisória movida por 

Edinauria Gonçalves Silveira Martins, em face de Graziela Morais de 

Souza, objetivando a regularização da guarda do infante João Neto 

Gonçalves Morais. Em audiência de conciliação (id 16866167), as partes 

compuseram amigavelmente o objeto da presente ação. O Ministério 

Público manifestou-se favorável ao acordo (id. 17167422) DECIDO. Com 

efeito, os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito. Diante disso, 

HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a presente 

ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante 

da presente sentença, o acordo de ref. 44 por preservar suficientemente 

o interesse das partes, mormente do menor envolvido. Sem custas, uma 

vez que autora atua sob o pálio da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautela. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 05 de dezembro de 2019. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-71.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIANA SUENE GOMES GUIMARAES (REQUERIDO)

HERMES BORGES GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000410-71.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 230.000,00 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, 

Defeito, nulidade ou anulação]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO Endereço: RUA SETE DE JANEIRO, 

692, -, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-094 POLO PASSIVO: 

Nome: HERMES BORGES GUIMARAES Endereço: Rodovia BR-MT-100, ou, 

Av. General Vale, 401, B. Bandeitantes, Cuiabá MT, Chácara Santa 

Gertudres, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: LOIANA 

SUENE GOMES GUIMARAES Endereço: Avenida Doutor José Feliciano 

Figueiredo, 83, Ed. Piazza Di Siena, Torre 1, Apto. 330, Porto, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78025-363 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte 

requerente na pessoa de seu advogado, para comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de ABRIL de 2020 às 12h00min(MT) a 

ser realizada no CEJUSC desta comarca. Alto Araguaia, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000666-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES DE ALMEIDA RODRIGUES OAB - MG141891 (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

BIANCA DELGADO PINHEIRO OAB - MG86038 (ADVOGADO(A))

THAIS LAZARO MELO ROCHA ALVES SOARES OAB - MG148710 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

Autos nº 1000666-14.2018.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Sada Transportes E Armazéns S/A em face da 

conduta do Agente de Tributos Estaduais de Alto Araguaia/MT - Gilberto 

Gomes de Sousa Filho e Gerente de Fiscalização de Trânsito em Postos 

fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, objetivando a 

liberação das mercadorias e do caminhão apreendidos, constantes do 

Termo de Apreensão e Depósito nº 1137935-0. Para tanto, aduz a 

impetrante que prestou serviço de transporte à CNH Industria (Sete 

Lagoas/MG) com a finalidade de transportar dois caminhões novos, ao 

Município de Sinop/MT. Porém, afirma que no dia 16/11/2018, o veículo foi 

reconduzido ao posto fiscal de Alto Araguaia/MT, ante a ausência de 

apresentação das notas para registro no referido Posto, permanecendo 

apreendido com as respectivas mercadorias. Ademais, foi aplicada multa 

no valor de R$85.846,80 (oitenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis 

reais e oitenta centavos), pela infração. Liminar negada ao id. 16591377, 

visto que além da apreensão pela ausência de parada para registro das 
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notas, foi ainda lançado o tributo de ICMS. Citação ao id. 17008133. 

Manifestação do impetrado ao id. 17105232. Manifestação ministerial ao id. 

19378634. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Sem 

questões preliminares arguidas ou que devam ser pronunciadas de ofício, 

passo ao exame do mérito. O Mandado de Segurança é ação 

constitucional, de natureza cível, prevista no art. 5°, LXIX, da Constituição 

da República e na Lei 12.016/2009, visando a proteção de direito líquido e 

certo lesado ou que sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de 

autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. A concessão da 

liminar, em mandado de segurança, exige dois requisitos: a relevância do 

fundamento e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida ao 

final, nos termos do artigo 7°, III, da Lei nº 12.016/2009. Entende-se por 

direito liquido e certo aquele demonstrado de plano, por meio de provas 

pré-contstituidas, o que no caso concreto está devidamente demonstrada 

ante as alegações e os documentos acostados à inicial. A ilegalidade 

praticada pelo agente tributário é manifesta, uma vez que o impetrante não 

pode ser despojado da propriedade de seus bens, mediante a apreensão 

de mercadorias, como meio coercitivo direto ao cumprimento de 

obrigações tributárias. Assim, é evidente a violação ao princípio do devido 

processo legal, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal (art. 5°, LIV, CF). No mesmo 

sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de. Justiça não permite a utilização da apreensão de mercadorias 

como forma coercitiva de recolhimento de tributos, conforme Súmula n° 

323 do Supremo Tribunal Federal: É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. A 

propósito, os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO – 

ADUANEIRO LIBERAÇÃO . DE MERCADORIAS SUSPEITA DE 

SUBFATURAMENIO - FRAUDE NÃO COMPROVADA - PENA DE 

PERDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 633 DO DECRETO 

IV. 4.453/2002 - SÚMULA 323/STF - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 

- SÚMULA 211/ S7'J - INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS - 

IMPOSSIBILIDADE. Só se justifica a retenção das mercadorias em 

infrações cominadas com a pena de perdimento de bens. 2. O 

subfaturamento de mercadorias importadas sem a comprovação de fraude 

não enseja pena de perdimento de bens, mas sim a multa do art. 633 do 

Decreto n. 4543/2002 – Regulamento Aduaneiro. 3: É inadmissível a 

apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos. Incidência da Súmula. 323/STF. 4. A apresentação de novos 

fundamentos para viabilizar o conhecimento do recurso especial 

representa inovação, vedada no âmbito do agravo regimental. Agravo 

regimental improvido." (AgRg no REsp 1121145/R$, Rel. Min. Humberto 

Martins-, Segunda Turma, julgado ein 15.9.2009; DJe 25.9.20094 

"TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. RETENÇÃO DA MERCADORIA POR ERRO NA 

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR 

ANALOGIA, DA SÚMULA 323/STF. 1. "É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 

323/STF). 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no Ag 933675/SP, 

Rel. Min. Herman Benjannh, Segunda Turma, julgado em 20.11.2007, DJe 

3.1.10.2008.) Além disso, cumpre ressaltar que foi julgado recentemente o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva sob o número 

1012269-81.2017.811.0000, publicado em 08/10/2019, o qual possuía sob 

discussão a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea 

ou, ainda, o reconhecimento antecipado do ICMS devido em razão de 

regime cautelar, sendo no caso fixada a seguinte tese: “Desde que 

estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual.” No caso dos autos, não infere-se quaisquer das 

hipóteses supramencionadas, de modo a reconhecer-se pela manutenção 

da apreensão realizada pelo fisco. Isso porque, conforme termo de 

apreensão, esta decorreu exclusivamente pela não apresentação 

espontânea da documentação pelo condutor, quando da passagem pela 

UOF. Todavia, após a abordagem do condutor, verificou-se a presença 

das notas fiscais idôneas, além disso, não foi contatada a ausência de 

recolhimento do imposto e/ou de seu diferencial conforme mencionado na 

decisão de id. 16591377, sendo ainda a penalidade supostamente devida 

pela empresa apurada pelo fisco que identificou os elementos da infração 

tributária e a penalidade respectiva (aplicada multa no valor de 

R$85.846,80). Desse modo, não há motivos para a manutenção da 

apreensão das mercadorias, muito menos do caminhão que a 

transportava, motivo pelo qual confiro plausibilidade jurídica à tese 

esposada na inicial. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim 

de determinar a liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão 

e Depósito n. 1137935-0. Sem custas (art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso). Sem condenação em honorários advocatícios 

(art. 25, Lei nº 12.016/2009). CIÊNCIA ao MPE. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 09 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001255-69.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDA TIAGO REZENDE FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO ELVIRO ALVES QUEIROZ (REQUERIDO)

JUCELIO CARLOS DIAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES OAB - MS20714 

(ADVOGADO(A))

RENATA DOS SANTOS SOUZA ARAUJO OAB - MS13868 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001255-69.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: JUCINEIDA TIAGO REZENDE FERNANDES Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIÃO ELVIRO ALVES 

QUEIROZ Endereço: desconhecido Nome: JUCELIO CARLOS DIAS 

Endereço: RUA 31, QD. 7, LT. 30, SN, NOSSA SENHORA APARECIDA, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do representante do Polo Passivo para, no prazo de 05 

(cinco) comprovar o recolhimento das custas e taxas de distribuição da 

presente Carta Precatória, ou comprovar ser beneficiário da Gratuidade da 

Justiça, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia-MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-61.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001262-61.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 12.428,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA DA 

SILVA FERREIRA Endereço: Rua 22, 270, Vila Aeroporto, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, para que 

forneça o CPF das testemunhas indicadas, para fins de cadastro no 

Sistema e intimação, bem como da audiência designada, conforme 

despacho proferido nos autos. Alto Araguaia, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-07.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE AZEVEDO DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000369-07.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SILVANA DE AZEVEDO DA SILVA 

BORGES Endereço: rua jeronimo afonso de melo, 13, vila aeroporto, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-905 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem quanto ao relatório pericial 

juntado retro. Alto Araguaia - MT, 17 de janeiro de 2020. Igor Cavalcante 

de Souza (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63114 Nr: 974-72.2015.811.0020

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON ALMEIDA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91543 Nr: 565-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHAN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, RHENAN 

ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B

 Código nº 91543

Vistos, etc.
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Ante a manifestação de ref. 39 , REVOGO a nomeação da advogada, Kélia 

Rocha Rezende – OAB/MT, como defensor dativo.

No mais, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o (a) Dr. (a) Amabile Pelizon Rezende – OAB/MT 

25.662-O, nos termos da decisão retro (ref.25).

INTIME-SE o advogado da presente nomeação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82516 Nr: 2688-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA VALEIRO REZENDE - 

OAB:26934/O

 Código nº82516

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 42), e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, 

ÀS 15H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada da data da audiência, consignando-se que a 

participação do ato ocorrerá por meio de videoconferência, visto tratar-se 

de réu preso.

 INTIME-SE o advogado do réu para comparecerem à audiência 

mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88757 Nr: 5518-35.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA FILHO - 

OAB:6.263/MT, PAULO RUBENS BALDAN - OAB:288842/13.478-A, 

VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96557 Nr: 2679-03.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO PEREIRA BARROS, LAURO 

RODRIGUES MAGALHÃES, IVALDIR GOMES DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, GUSTAVO GOMES GARCIA - OAB:13.299-B/MT, 

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - OAB:22763/A, NELSON 

OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Intimação do advogado do réu Diogo Perreira Barros, para apresentar as 

Razões Recursais, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50249 Nr: 2186-70.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RENATO MACIEL, JAIR PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Marquito Lopes Dias - 

OAB:410.706 SP, OSMAR HONORATO ALVES - OAB:93.211/SP

 Intimação das partes, na pessoa de seus advogados, da audiência 

designada para o dia 03/03/2020 às 15:15h, na comarca de 

Votuporanga/SP para inquirição das testemunhas do réu Silvio Renato 

Marciel.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61120 Nr: 140-69.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDI MARIA FERREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GUILHERME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 57, bem como nos termos do despacho de 

referência 50.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial
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Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62147 Nr: 533-91.2015.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER R. DOS SANTOS ME, VANDER 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por ato, emitindo a guia para depósito no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62371 Nr: 627-39.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

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

SILVA - OAB:5.871-MS

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66163 Nr: 2395-97.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26992-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26417-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a informação juntada no andamento de referência 72.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79504 Nr: 909-09.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por ato, emitindo a guia para depósito no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82858 Nr: 2879-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5.871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 32.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52523 Nr: 1898-88.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSO - FESSP-MT, BENEDITO AUGUSTO 

DALTRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

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

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE por intermédio de seu 

procurador, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das Custas Processuais no importe R$ 1.037,22 (mil e trinta e sete reais e 

vinte e dois centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de 

fls. 122/123. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 518,61 (quinhentos e dezoito 

reais e sessenta e um centavos) e o valor da taxa judiciária de R$ 518,61 

(quinhentos e dezoito reais e sessenta e um centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1898-88.2012.811.0020 vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14902 Nr: 1145-78.2005.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORA NEY DA COSTA MARQUES, MÁRCIO LÁZARO 

MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRCIO MEDEIROS DE OLIVEIRA 

"Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, comparecer na 

secretaria da Segunda Vara a fim de retirar os formais de partilha 

expedidos.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108133 Nr: 4723-92.2018.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDINO PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos embargos à 

execução, para declarar a nulidade da citação por edital, e por 

consequência, todos os atos posteriormente praticados, o que faço nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Deixo de condenar 

em custas, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).Condeno o 

Embargada/Exequente ao pagamento da verba honorária da parte ex 

adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente 

corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do 

mesmo dispositivo legal.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. TRASLADE-SE cópia da presente sentença aos 

autos principais (Processo n° 18-18.1999.811.0020; Código n°3471). 

Após, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 18 de 

dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53204 Nr: 2684-35.2012.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA, LUCIA DE 

FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA, MANOEL LOPES STORTO, CARMEN 

SILVIA ZANGIROLAMI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar a advogada, Arthur Rezende Waldschmidt, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 1247-08.2002.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR MORAES COELHO 

- OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB:19989/O, 

LUCAS BRAGA MARIM - OAB:16.300/MT, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A MT., GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 

A /MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Bruno César Moraes Coelho, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58751 Nr: 1480-82.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARCHAIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Códigos n.: 33856, 50007, 13150, 53087, 27416, 52258, 80882, 57446, 

50888, 52597, 80885, 91972, 73148, 92409, 82516, 68805, 69108, 86573, 

101583, 103244, 82809, 93051, 90667, 98548, 105371, 72863, 104855, 

97011, 80906, 71712, 69076, 71079, 33980, 70539, 80885, 101101, 

106721, 81697, 96345, 58512, 54774, 82124, 101900, 83609, 79419, 

87255, 83615, 104497, 106359, 105138, 108412. 65108, 106734, 85678, 

106361, 108319, 78132, 76751, 52989, 58751, 52989, 58751, 78981, 

73148, 59082, 63942, 34133, 64307.

Vistos, etc.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os processos acima indicados.

Nos autos em epígrafe, já bens apreendidos neste juízo e na delegacia 

local, que aguardam providências quanto à sua destinação. Desse modo, 

em atenção ao princípio da economia processual, celeridade e efetividade, 

bem como em observância ao que decidido no Expediente n. 

0153777-66.2016.811.0000 pela CGJ/TJMT, procedo às determinações a 

seguir, voltadas a equalizar a questão dos bens apreendidos nos 

processos supracitados.

I - Inicialmente, verifico que constam 06 (seis) processos com veículos 

apreendidos, sendo que nos autos de nº 1391-64.2011.811.0020 - cód. 

33856 e 1943-29.2011.811.0020 - cód. 50007, já constam determinação 

de realização de leilão, para arrecadação de valores, ante a perda 

decretada em sentença, em favor da união.

 Para os autos de nº 2887-75.2004.811.0020 Cód. 13150 e 

2560-52.2012.811.0020 - cód. 53087, DETERMINO a realização de leilão 

judicial pela comissão do Fundo Estadual Sobre Drogas – FUNESD/MT, 

c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o  O f í c i o  C i r c u l a r  d e  n º 

001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, à qual deverá o Gestor Judiciário 

encaminhar as cópias necessárias à operacionalização da alienação do 

bem (auto de apreensão, sentença, certidão de trânsito em julgado e 

acórdão, se houver).

Por outro lado, ressalto que devem ser comunicadas a este juízo as 

informações referentes ao leilão (dia/hora, valor do lance, etc.), bem como 

deverá ser realizado o depósito do valor da arrematação na Conta Única 

do Poder Judiciário de forma vinculada ao processo. Isso porque os bens 

apreendidos nestes autos já foram destinados ao FUNAD, conforme 

sentença.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao beneficiário indicado na sentença 

comunicando da presente decisão, bem como para que manifeste quanto 

ao interesse do FUNESD/MT nos valores eventualmente arrecadados no 

leilão ora determinado. Prazo: 10 (dez) dias.

Havendo anuência do beneficiário, os valores arrecadados com o leilão 

deverão ser depositados em favor do FUNESD/MT, na conta bancária 

informada no Ofício Circular n. 001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, 

encaminhado a este juízo.

Outrossim, quando ao veículo dos autos de nº 1810-55.2009.811.0020 - 

cód. 27416, arquivado sem apontamentos quanto à motocicleta 

apreendida, e quanto ao veículo dos autos de nº 1602-66.2012.811.0020 – 

52258, em que foi determinada a restituição, todavia, sem retirada do bem, 

DETERMINO a intimação dos interessados, para manifestar-se no prazo de 

90 (noventa) dias quanto à restituição dos mesmos, comprovando-se a 

propriedade. Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO a perda dos 

bens, e DETERMINO, tendo em conta o conteúdo econômico dos veículos, 

sejam eles leiloados pela Diretoria do Foro desta comarca, que disporá 

sobre destinação a destinação dos valores auferidos no leilão.

II - Considerando a superveniência de processos sentenciados – autos de 

nº 1776-02.2017.811.0020 - cód.80882; 408-60.2014.811.0020 – cód. 

57446; 40-22.2012.811.0020 – cód. 50888 e 2010-57.2012.811.0020 - 

cód. 52597 -, com destinação dos bens em favor da União, os quais 

encontram-se depositados no arquivo desta Comarca, DETERMINO sejam 

levados à leilão, em procedimento pela Diretoria do Foro.

Ressalto, no entanto, que já houve destinação da TV LCD, 32 polegadas, 

marca Philips com controle remoto dos autos de nº 

2010-57.2012.811.0020 - cód. 52597, de modo que inviável o leilão, bem 

como a doação determinada nos autos de nº 105619 em trâmite na 

Diretoria do Foro, quanto ao referido bem. Assim, PROCEDA-SE a 

anotação do impedimento nos autos de nº 105619.

III – Ainda, quanto aos processos em trâmite, autos de nº 

1778-69.2017.811.0020 - cód. 80885; 89-29.2018.811.0020 - cód. 91972, 

2279-57.2016.811.0020 – cód. 73148; 1011-94.2018.811.0020 – cód. 

92409; 2688-96.2017.811.0020 – cód. 82516; 181-02.2016.811.0020 – 

cód. 68805; 335-20.2016.811.0020 – cód. 69108; 4760-56.2017.811.0020 

– Cód. 86573; 4635-54.2018.811.0020 – cód.  101583; 

787-25.2019.811.0020 – cód. 103244; 2852-61.2017.811.0020 – cód. 

82809; 1265-67.2018.811.0020 – cód. 93051; 46-19.2018.811.0020 – cód. 

90667; 1822-20.2019.811.0020 – cód. 98548; 1822-20.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 3 7 1 ;  2 0 7 9 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  7 2 8 6 3 ; 

1561-55.2019.811.0020 – cód. 104855; 2863-56.2018.811.0020 – cód. 

97011; 1787-31.2017.811.0020 – cód. 80906; 1409-12.2016.811.0020 – 

cód. 71712; 321-36.2016.811.0020 – cód. 69076; 1128-56.2016.811.0020 

–  cód .  71079;  1515-47 .2011.811.0020 –  cód .  33980 ; 

9110-28.2016.811.0020 – cód. 70539; 1778-68.2017.811.0020 – cód. 

80885, uma vez que os bens apreendidos não guardam interesse ao 

deslinde do feito, DETERMINO a intimação das partes interessadas, para 

manifestarem interesse na restituição dos mesmos (com exceção das 

armas e munições), comprovando a propriedade, no prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, para os bens que 

possuírem valor econômico, PROCEDA-SE com a doação à entidade 

cadastrada em juízo, visto a antieconomicidade na realização de eventual 

leilão. Quanto aos bens ilícitos, de ínfimo ou nenhum valor (papéis, facas, 

balanças, vidros, latas, etc.), PROCEDA-SE à destruição.

 IV – Quanto aos autos de nº 4400-87.2018.811.0020, cód. 101101 e 

2504-72.2019.811.0020 – cód. 106721, em trâmite, por verificar a 

apreensão de bens que possuem valor econômico, sendo por ora inviável 

a restituição às partes, considerando que em caso de eventual 

condenação, serão perdidos em favor da União, com fundamento no artigo 

3º da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 – RFB, DETERMINO a alienação 

antecipada dos bens, a ser realizada por oficial de justiça, depositando-se 

os valores em juízo para posterior deliberação. Quanto aos bens que não 

apresentam valor econômico, PROCEDA-SE à destruição.

 V - Outrossim, quanto aos autos de nº 2255-92.2017.811.0020 – cód. 

81697; 2580-33.2018.811.0020 – cód. 96345; 1292-89.2014.811.0020 – 

c ó d .  5 8 5 1 2 ;  4 0 9 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 0  -  c ó d .  5 4 7 7 4 ; 

24-73.23.2017.811.00020 – cód. 82124; 128-16.2019.811.0020 – cód. 

101900; 3279-58.2017.811.0020 – cód. 83609; 858-95.2017.811.0020 – 

c ó d .  7 9 4 1 9 ;  5 0 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  8 7 2 5 5 ; 

3283-95.2017.811.0020 – cód. 83615; 1379-69.2019.811.0020 cód. 

104497; 2324-56.2019.811.0020 – cód. 106359; 1711-36.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 1 3 8 ;  3 2 3 7 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 4 1 2 ; 

1938-65.2015.811.0020 – cód. 65108; 2511-64.2019.811.0020 – cód. 

106734; 4304-09.2017.811.0020 – cód. 85678; 2326-26.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 6 3 6 1 ;  3 2 0 2 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 3 1 9 ; 

21-40.2017.811.0020 – cód. 78132; 4596-28.2016.811.0020 – cód. 76751; 
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2447-98.2012.811.0020 – cód. 52989; 1480-82.2014.811.0020 – cód. 

58751; 576-57.2017.811.0020 – cód. 78981; 2279-57.2016.811.0020- cód. 

73148; 1752-76.2014.811.0020-cód. 59082; 1437-14.2015.811.0020 – 

cód. 63942, em trâmite nesta Vara, por serem os objetos apreendidos 

irrelevantes ao deslinde do feito, bem como por não apresentarem 

qualquer valor econômico para fins de restituição, ou mesmo de doação, 

PROCEDA-SE à destruição.

 VI - Para os autos de nº 1668-80.2011.811.0020 – cód. 34133, 

considerando possuir sentença transitada em julgado, sem destinação dos 

bens, PROCEDA-SE na forma determinada nos autos de nº 105619, em 

trâmite na Diretoria do Foro, com exceção do Videogame (Playstation II) e 

dos 03 (três) controles de Playstation II, os quais deverão ser DOADOS a 

Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes desta Comarca de Auto 

Araguaia/MT. ANOTE-SE a presente decisão nos autos de nº 105619.

VII – Quanto ao bem apreendido nos autos de nº 1605-16.2015.811.0020- 

cód. 64307, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o 

perdimento do assessório de arma de fogo apreendido, e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC.

VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão.

SERVE a presente decisão como ofício.

CÊNCIA a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52989 Nr: 2447-98.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTENI ALVES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Códigos n.: 33856, 50007, 13150, 53087, 27416, 52258, 80882, 57446, 

50888, 52597, 80885, 91972, 73148, 92409, 82516, 68805, 69108, 86573, 

101583, 103244, 82809, 93051, 90667, 98548, 105371, 72863, 104855, 

97011, 80906, 71712, 69076, 71079, 33980, 70539, 80885, 101101, 

106721, 81697, 96345, 58512, 54774, 82124, 101900, 83609, 79419, 

87255, 83615, 104497, 106359, 105138, 108412. 65108, 106734, 85678, 

106361, 108319, 78132, 76751, 52989, 58751, 52989, 58751, 78981, 

73148, 59082, 63942, 34133, 64307.

Vistos, etc.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os processos acima indicados.

Nos autos em epígrafe, já bens apreendidos neste juízo e na delegacia 

local, que aguardam providências quanto à sua destinação. Desse modo, 

em atenção ao princípio da economia processual, celeridade e efetividade, 

bem como em observância ao que decidido no Expediente n. 

0153777-66.2016.811.0000 pela CGJ/TJMT, procedo às determinações a 

seguir, voltadas a equalizar a questão dos bens apreendidos nos 

processos supracitados.

I - Inicialmente, verifico que constam 06 (seis) processos com veículos 

apreendidos, sendo que nos autos de nº 1391-64.2011.811.0020 - cód. 

33856 e 1943-29.2011.811.0020 - cód. 50007, já constam determinação 

de realização de leilão, para arrecadação de valores, ante a perda 

decretada em sentença, em favor da união.

 Para os autos de nº 2887-75.2004.811.0020 Cód. 13150 e 

2560-52.2012.811.0020 - cód. 53087, DETERMINO a realização de leilão 

judicial pela comissão do Fundo Estadual Sobre Drogas – FUNESD/MT, 

c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o  O f í c i o  C i r c u l a r  d e  n º 

001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, à qual deverá o Gestor Judiciário 

encaminhar as cópias necessárias à operacionalização da alienação do 

bem (auto de apreensão, sentença, certidão de trânsito em julgado e 

acórdão, se houver).

Por outro lado, ressalto que devem ser comunicadas a este juízo as 

informações referentes ao leilão (dia/hora, valor do lance, etc.), bem como 

deverá ser realizado o depósito do valor da arrematação na Conta Única 

do Poder Judiciário de forma vinculada ao processo. Isso porque os bens 

apreendidos nestes autos já foram destinados ao FUNAD, conforme 

sentença.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao beneficiário indicado na sentença 

comunicando da presente decisão, bem como para que manifeste quanto 

ao interesse do FUNESD/MT nos valores eventualmente arrecadados no 

leilão ora determinado. Prazo: 10 (dez) dias.

Havendo anuência do beneficiário, os valores arrecadados com o leilão 

deverão ser depositados em favor do FUNESD/MT, na conta bancária 

informada no Ofício Circular n. 001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, 

encaminhado a este juízo.

Outrossim, quando ao veículo dos autos de nº 1810-55.2009.811.0020 - 

cód. 27416, arquivado sem apontamentos quanto à motocicleta 

apreendida, e quanto ao veículo dos autos de nº 1602-66.2012.811.0020 – 

52258, em que foi determinada a restituição, todavia, sem retirada do bem, 

DETERMINO a intimação dos interessados, para manifestar-se no prazo de 

90 (noventa) dias quanto à restituição dos mesmos, comprovando-se a 

propriedade. Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO a perda dos 

bens, e DETERMINO, tendo em conta o conteúdo econômico dos veículos, 

sejam eles leiloados pela Diretoria do Foro desta comarca, que disporá 

sobre destinação a destinação dos valores auferidos no leilão.

II - Considerando a superveniência de processos sentenciados – autos de 

nº 1776-02.2017.811.0020 - cód.80882; 408-60.2014.811.0020 – cód. 

57446; 40-22.2012.811.0020 – cód. 50888 e 2010-57.2012.811.0020 - 

cód. 52597 -, com destinação dos bens em favor da União, os quais 

encontram-se depositados no arquivo desta Comarca, DETERMINO sejam 

levados à leilão, em procedimento pela Diretoria do Foro.

Ressalto, no entanto, que já houve destinação da TV LCD, 32 polegadas, 

marca Philips com controle remoto dos autos de nº 

2010-57.2012.811.0020 - cód. 52597, de modo que inviável o leilão, bem 

como a doação determinada nos autos de nº 105619 em trâmite na 

Diretoria do Foro, quanto ao referido bem. Assim, PROCEDA-SE a 

anotação do impedimento nos autos de nº 105619.

III – Ainda, quanto aos processos em trâmite, autos de nº 

1778-69.2017.811.0020 - cód. 80885; 89-29.2018.811.0020 - cód. 91972, 

2279-57.2016.811.0020 – cód. 73148; 1011-94.2018.811.0020 – cód. 

92409; 2688-96.2017.811.0020 – cód. 82516; 181-02.2016.811.0020 – 

cód. 68805; 335-20.2016.811.0020 – cód. 69108; 4760-56.2017.811.0020 

– Cód. 86573; 4635-54.2018.811.0020 – cód.  101583; 

787-25.2019.811.0020 – cód. 103244; 2852-61.2017.811.0020 – cód. 

82809; 1265-67.2018.811.0020 – cód. 93051; 46-19.2018.811.0020 – cód. 

90667; 1822-20.2019.811.0020 – cód. 98548; 1822-20.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 3 7 1 ;  2 0 7 9 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  7 2 8 6 3 ; 

1561-55.2019.811.0020 – cód. 104855; 2863-56.2018.811.0020 – cód. 

97011; 1787-31.2017.811.0020 – cód. 80906; 1409-12.2016.811.0020 – 

cód. 71712; 321-36.2016.811.0020 – cód. 69076; 1128-56.2016.811.0020 

–  cód .  71079;  1515-47 .2011.811.0020 –  cód .  33980 ; 

9110-28.2016.811.0020 – cód. 70539; 1778-68.2017.811.0020 – cód. 

80885, uma vez que os bens apreendidos não guardam interesse ao 

deslinde do feito, DETERMINO a intimação das partes interessadas, para 

manifestarem interesse na restituição dos mesmos (com exceção das 

armas e munições), comprovando a propriedade, no prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, para os bens que 

possuírem valor econômico, PROCEDA-SE com a doação à entidade 

cadastrada em juízo, visto a antieconomicidade na realização de eventual 

leilão. Quanto aos bens ilícitos, de ínfimo ou nenhum valor (papéis, facas, 

balanças, vidros, latas, etc.), PROCEDA-SE à destruição.

 IV – Quanto aos autos de nº 4400-87.2018.811.0020, cód. 101101 e 

2504-72.2019.811.0020 – cód. 106721, em trâmite, por verificar a 

apreensão de bens que possuem valor econômico, sendo por ora inviável 

a restituição às partes, considerando que em caso de eventual 

condenação, serão perdidos em favor da União, com fundamento no artigo 

3º da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 – RFB, DETERMINO a alienação 

antecipada dos bens, a ser realizada por oficial de justiça, depositando-se 

os valores em juízo para posterior deliberação. Quanto aos bens que não 

apresentam valor econômico, PROCEDA-SE à destruição.
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 V - Outrossim, quanto aos autos de nº 2255-92.2017.811.0020 – cód. 

81697; 2580-33.2018.811.0020 – cód. 96345; 1292-89.2014.811.0020 – 

c ó d .  5 8 5 1 2 ;  4 0 9 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 0  -  c ó d .  5 4 7 7 4 ; 

24-73.23.2017.811.00020 – cód. 82124; 128-16.2019.811.0020 – cód. 

101900; 3279-58.2017.811.0020 – cód. 83609; 858-95.2017.811.0020 – 

c ó d .  7 9 4 1 9 ;  5 0 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  8 7 2 5 5 ; 

3283-95.2017.811.0020 – cód. 83615; 1379-69.2019.811.0020 cód. 

104497; 2324-56.2019.811.0020 – cód. 106359; 1711-36.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 1 3 8 ;  3 2 3 7 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 4 1 2 ; 

1938-65.2015.811.0020 – cód. 65108; 2511-64.2019.811.0020 – cód. 

106734; 4304-09.2017.811.0020 – cód. 85678; 2326-26.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 6 3 6 1 ;  3 2 0 2 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 3 1 9 ; 

21-40.2017.811.0020 – cód. 78132; 4596-28.2016.811.0020 – cód. 76751; 

2447-98.2012.811.0020 – cód. 52989; 1480-82.2014.811.0020 – cód. 

58751; 576-57.2017.811.0020 – cód. 78981; 2279-57.2016.811.0020- cód. 

73148; 1752-76.2014.811.0020-cód. 59082; 1437-14.2015.811.0020 – 

cód. 63942, em trâmite nesta Vara, por serem os objetos apreendidos 

irrelevantes ao deslinde do feito, bem como por não apresentarem 

qualquer valor econômico para fins de restituição, ou mesmo de doação, 

PROCEDA-SE à destruição.

 VI - Para os autos de nº 1668-80.2011.811.0020 – cód. 34133, 

considerando possuir sentença transitada em julgado, sem destinação dos 

bens, PROCEDA-SE na forma determinada nos autos de nº 105619, em 

trâmite na Diretoria do Foro, com exceção do Videogame (Playstation II) e 

dos 03 (três) controles de Playstation II, os quais deverão ser DOADOS a 

Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes desta Comarca de Auto 

Araguaia/MT. ANOTE-SE a presente decisão nos autos de nº 105619.

VII – Quanto ao bem apreendido nos autos de nº 1605-16.2015.811.0020- 

cód. 64307, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o 

perdimento do assessório de arma de fogo apreendido, e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC.

VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão.

SERVE a presente decisão como ofício.

CÊNCIA a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22566 Nr: 557-66.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRC CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar a advogada, Deuzânia Marques Vilela Alves, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28395 Nr: 2746-80.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DA DIVISA LTDA, VALDESON JOAQUIM DE 

ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTBIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILELA DE CARVALHO - 

OAB:5.175-B, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Bruno César Moraes Coelho, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28451 Nr: 2794-39.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DA DIVISA LTDA, VALDESON JOAQUIM DE 

ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.Q.S. SUPERVISÃO E ANALISE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Bruno César Moraes Coelho, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188 Nr: 175-88.1999.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, VALDIR ANTÔNIO 

NIEDERMEIER, NOÊMIA PRESSER NIEDERMEIER, NILVA KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIM - OAB:16.300/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 
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de intimar o advogado, Bruno César Moraes Coelho, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3008 Nr: 91-24.1998.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI EVANDRO KLASENER, MILTON 

DARVANI KLASENER, LEILA REJANE KLASENER, BENJAMIM KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - 

OAB:3.581-A MT., GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 A /MT, 

Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300, SIMONE FENGLER 

SPIERING - OAB:11920

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Bruno César Moraes Coelho, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3209 Nr: 52-27.1998.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, ELOI JOSÉ 

NIEDERMEIER, NILVA KLASENER, IEDA NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIM - OAB:16.300/MT, MILTON 

VIZINI CORRÊA JÚNIOR - OAB:3076-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Bruno César Moraes Coelho, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3425 Nr: 2658-81.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA, ERNANI 

EVANDRO KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER, BENJAMIM 

KLASENER, SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, ELOI JOSÉ 

NIEDERMEIER, IEDA NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Bruno César Moraes Coelho, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33980 Nr: 1515-47.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERNANDO DAVID DE OLIVEIRA, ALEX 

VICENTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Códigos n.: 33856, 50007, 13150, 53087, 27416, 52258, 80882, 57446, 

50888, 52597, 80885, 91972, 73148, 92409, 82516, 68805, 69108, 86573, 

101583, 103244, 82809, 93051, 90667, 98548, 105371, 72863, 104855, 

97011, 80906, 71712, 69076, 71079, 33980, 70539, 80885, 101101, 

106721, 81697, 96345, 58512, 54774, 82124, 101900, 83609, 79419, 

87255, 83615, 104497, 106359, 105138, 108412. 65108, 106734, 85678, 

106361, 108319, 78132, 76751, 52989, 58751, 52989, 58751, 78981, 

73148, 59082, 63942, 34133, 64307.

Vistos, etc.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os processos acima indicados.

Nos autos em epígrafe, já bens apreendidos neste juízo e na delegacia 

local, que aguardam providências quanto à sua destinação. Desse modo, 

em atenção ao princípio da economia processual, celeridade e efetividade, 

bem como em observância ao que decidido no Expediente n. 

0153777-66.2016.811.0000 pela CGJ/TJMT, procedo às determinações a 

seguir, voltadas a equalizar a questão dos bens apreendidos nos 

processos supracitados.

I - Inicialmente, verifico que constam 06 (seis) processos com veículos 

apreendidos, sendo que nos autos de nº 1391-64.2011.811.0020 - cód. 

33856 e 1943-29.2011.811.0020 - cód. 50007, já constam determinação 

de realização de leilão, para arrecadação de valores, ante a perda 

decretada em sentença, em favor da união.

 Para os autos de nº 2887-75.2004.811.0020 Cód. 13150 e 

2560-52.2012.811.0020 - cód. 53087, DETERMINO a realização de leilão 

judicial pela comissão do Fundo Estadual Sobre Drogas – FUNESD/MT, 

c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o  O f í c i o  C i r c u l a r  d e  n º 

001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, à qual deverá o Gestor Judiciário 

encaminhar as cópias necessárias à operacionalização da alienação do 
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bem (auto de apreensão, sentença, certidão de trânsito em julgado e 

acórdão, se houver).

Por outro lado, ressalto que devem ser comunicadas a este juízo as 

informações referentes ao leilão (dia/hora, valor do lance, etc.), bem como 

deverá ser realizado o depósito do valor da arrematação na Conta Única 

do Poder Judiciário de forma vinculada ao processo. Isso porque os bens 

apreendidos nestes autos já foram destinados ao FUNAD, conforme 

sentença.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao beneficiário indicado na sentença 

comunicando da presente decisão, bem como para que manifeste quanto 

ao interesse do FUNESD/MT nos valores eventualmente arrecadados no 

leilão ora determinado. Prazo: 10 (dez) dias.

Havendo anuência do beneficiário, os valores arrecadados com o leilão 

deverão ser depositados em favor do FUNESD/MT, na conta bancária 

informada no Ofício Circular n. 001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, 

encaminhado a este juízo.

Outrossim, quando ao veículo dos autos de nº 1810-55.2009.811.0020 - 

cód. 27416, arquivado sem apontamentos quanto à motocicleta 

apreendida, e quanto ao veículo dos autos de nº 1602-66.2012.811.0020 – 

52258, em que foi determinada a restituição, todavia, sem retirada do bem, 

DETERMINO a intimação dos interessados, para manifestar-se no prazo de 

90 (noventa) dias quanto à restituição dos mesmos, comprovando-se a 

propriedade. Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO a perda dos 

bens, e DETERMINO, tendo em conta o conteúdo econômico dos veículos, 

sejam eles leiloados pela Diretoria do Foro desta comarca, que disporá 

sobre destinação a destinação dos valores auferidos no leilão.

II - Considerando a superveniência de processos sentenciados – autos de 

nº 1776-02.2017.811.0020 - cód.80882; 408-60.2014.811.0020 – cód. 

57446; 40-22.2012.811.0020 – cód. 50888 e 2010-57.2012.811.0020 - 

cód. 52597 -, com destinação dos bens em favor da União, os quais 

encontram-se depositados no arquivo desta Comarca, DETERMINO sejam 

levados à leilão, em procedimento pela Diretoria do Foro.

Ressalto, no entanto, que já houve destinação da TV LCD, 32 polegadas, 

marca Philips com controle remoto dos autos de nº 

2010-57.2012.811.0020 - cód. 52597, de modo que inviável o leilão, bem 

como a doação determinada nos autos de nº 105619 em trâmite na 

Diretoria do Foro, quanto ao referido bem. Assim, PROCEDA-SE a 

anotação do impedimento nos autos de nº 105619.

III – Ainda, quanto aos processos em trâmite, autos de nº 

1778-69.2017.811.0020 - cód. 80885; 89-29.2018.811.0020 - cód. 91972, 

2279-57.2016.811.0020 – cód. 73148; 1011-94.2018.811.0020 – cód. 

92409; 2688-96.2017.811.0020 – cód. 82516; 181-02.2016.811.0020 – 

cód. 68805; 335-20.2016.811.0020 – cód. 69108; 4760-56.2017.811.0020 

– Cód. 86573; 4635-54.2018.811.0020 – cód.  101583; 

787-25.2019.811.0020 – cód. 103244; 2852-61.2017.811.0020 – cód. 

82809; 1265-67.2018.811.0020 – cód. 93051; 46-19.2018.811.0020 – cód. 

90667; 1822-20.2019.811.0020 – cód. 98548; 1822-20.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 3 7 1 ;  2 0 7 9 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  7 2 8 6 3 ; 

1561-55.2019.811.0020 – cód. 104855; 2863-56.2018.811.0020 – cód. 

97011; 1787-31.2017.811.0020 – cód. 80906; 1409-12.2016.811.0020 – 

cód. 71712; 321-36.2016.811.0020 – cód. 69076; 1128-56.2016.811.0020 

–  cód .  71079;  1515-47 .2011.811.0020 –  cód .  33980 ; 

9110-28.2016.811.0020 – cód. 70539; 1778-68.2017.811.0020 – cód. 

80885, uma vez que os bens apreendidos não guardam interesse ao 

deslinde do feito, DETERMINO a intimação das partes interessadas, para 

manifestarem interesse na restituição dos mesmos (com exceção das 

armas e munições), comprovando a propriedade, no prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, para os bens que 

possuírem valor econômico, PROCEDA-SE com a doação à entidade 

cadastrada em juízo, visto a antieconomicidade na realização de eventual 

leilão. Quanto aos bens ilícitos, de ínfimo ou nenhum valor (papéis, facas, 

balanças, vidros, latas, etc.), PROCEDA-SE à destruição.

 IV – Quanto aos autos de nº 4400-87.2018.811.0020, cód. 101101 e 

2504-72.2019.811.0020 – cód. 106721, em trâmite, por verificar a 

apreensão de bens que possuem valor econômico, sendo por ora inviável 

a restituição às partes, considerando que em caso de eventual 

condenação, serão perdidos em favor da União, com fundamento no artigo 

3º da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 – RFB, DETERMINO a alienação 

antecipada dos bens, a ser realizada por oficial de justiça, depositando-se 

os valores em juízo para posterior deliberação. Quanto aos bens que não 

apresentam valor econômico, PROCEDA-SE à destruição.

 V - Outrossim, quanto aos autos de nº 2255-92.2017.811.0020 – cód. 

81697; 2580-33.2018.811.0020 – cód. 96345; 1292-89.2014.811.0020 – 

c ó d .  5 8 5 1 2 ;  4 0 9 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 0  -  c ó d .  5 4 7 7 4 ; 

24-73.23.2017.811.00020 – cód. 82124; 128-16.2019.811.0020 – cód. 

101900; 3279-58.2017.811.0020 – cód. 83609; 858-95.2017.811.0020 – 

c ó d .  7 9 4 1 9 ;  5 0 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  8 7 2 5 5 ; 

3283-95.2017.811.0020 – cód. 83615; 1379-69.2019.811.0020 cód. 

104497; 2324-56.2019.811.0020 – cód. 106359; 1711-36.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 1 3 8 ;  3 2 3 7 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 4 1 2 ; 

1938-65.2015.811.0020 – cód. 65108; 2511-64.2019.811.0020 – cód. 

106734; 4304-09.2017.811.0020 – cód. 85678; 2326-26.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 6 3 6 1 ;  3 2 0 2 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 3 1 9 ; 

21-40.2017.811.0020 – cód. 78132; 4596-28.2016.811.0020 – cód. 76751; 

2447-98.2012.811.0020 – cód. 52989; 1480-82.2014.811.0020 – cód. 

58751; 576-57.2017.811.0020 – cód. 78981; 2279-57.2016.811.0020- cód. 

73148; 1752-76.2014.811.0020-cód. 59082; 1437-14.2015.811.0020 – 

cód. 63942, em trâmite nesta Vara, por serem os objetos apreendidos 

irrelevantes ao deslinde do feito, bem como por não apresentarem 

qualquer valor econômico para fins de restituição, ou mesmo de doação, 

PROCEDA-SE à destruição.

 VI - Para os autos de nº 1668-80.2011.811.0020 – cód. 34133, 

considerando possuir sentença transitada em julgado, sem destinação dos 

bens, PROCEDA-SE na forma determinada nos autos de nº 105619, em 

trâmite na Diretoria do Foro, com exceção do Videogame (Playstation II) e 

dos 03 (três) controles de Playstation II, os quais deverão ser DOADOS a 

Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes desta Comarca de Auto 

Araguaia/MT. ANOTE-SE a presente decisão nos autos de nº 105619.

VII – Quanto ao bem apreendido nos autos de nº 1605-16.2015.811.0020- 

cód. 64307, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o 

perdimento do assessório de arma de fogo apreendido, e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC.

VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão.

SERVE a presente decisão como ofício.

CÊNCIA a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 2010-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DOS SANTOS GAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIMAR DAVID MARTINS - 

OAB:3016/TO

 Códigos n.: 33856, 50007, 13150, 53087, 27416, 52258, 80882, 57446, 

50888, 52597, 80885, 91972, 73148, 92409, 82516, 68805, 69108, 86573, 

101583, 103244, 82809, 93051, 90667, 98548, 105371, 72863, 104855, 

97011, 80906, 71712, 69076, 71079, 33980, 70539, 80885, 101101, 

106721, 81697, 96345, 58512, 54774, 82124, 101900, 83609, 79419, 

87255, 83615, 104497, 106359, 105138, 108412. 65108, 106734, 85678, 

106361, 108319, 78132, 76751, 52989, 58751, 52989, 58751, 78981, 

73148, 59082, 63942, 34133, 64307.

Vistos, etc.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os processos acima indicados.

Nos autos em epígrafe, já bens apreendidos neste juízo e na delegacia 

local, que aguardam providências quanto à sua destinação. Desse modo, 

em atenção ao princípio da economia processual, celeridade e efetividade, 

bem como em observância ao que decidido no Expediente n. 

0153777-66.2016.811.0000 pela CGJ/TJMT, procedo às determinações a 
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seguir, voltadas a equalizar a questão dos bens apreendidos nos 

processos supracitados.

I - Inicialmente, verifico que constam 06 (seis) processos com veículos 

apreendidos, sendo que nos autos de nº 1391-64.2011.811.0020 - cód. 

33856 e 1943-29.2011.811.0020 - cód. 50007, já constam determinação 

de realização de leilão, para arrecadação de valores, ante a perda 

decretada em sentença, em favor da união.

 Para os autos de nº 2887-75.2004.811.0020 Cód. 13150 e 

2560-52.2012.811.0020 - cód. 53087, DETERMINO a realização de leilão 

judicial pela comissão do Fundo Estadual Sobre Drogas – FUNESD/MT, 

c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o  O f í c i o  C i r c u l a r  d e  n º 

001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, à qual deverá o Gestor Judiciário 

encaminhar as cópias necessárias à operacionalização da alienação do 

bem (auto de apreensão, sentença, certidão de trânsito em julgado e 

acórdão, se houver).

Por outro lado, ressalto que devem ser comunicadas a este juízo as 

informações referentes ao leilão (dia/hora, valor do lance, etc.), bem como 

deverá ser realizado o depósito do valor da arrematação na Conta Única 

do Poder Judiciário de forma vinculada ao processo. Isso porque os bens 

apreendidos nestes autos já foram destinados ao FUNAD, conforme 

sentença.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao beneficiário indicado na sentença 

comunicando da presente decisão, bem como para que manifeste quanto 

ao interesse do FUNESD/MT nos valores eventualmente arrecadados no 

leilão ora determinado. Prazo: 10 (dez) dias.

Havendo anuência do beneficiário, os valores arrecadados com o leilão 

deverão ser depositados em favor do FUNESD/MT, na conta bancária 

informada no Ofício Circular n. 001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, 

encaminhado a este juízo.

Outrossim, quando ao veículo dos autos de nº 1810-55.2009.811.0020 - 

cód. 27416, arquivado sem apontamentos quanto à motocicleta 

apreendida, e quanto ao veículo dos autos de nº 1602-66.2012.811.0020 – 

52258, em que foi determinada a restituição, todavia, sem retirada do bem, 

DETERMINO a intimação dos interessados, para manifestar-se no prazo de 

90 (noventa) dias quanto à restituição dos mesmos, comprovando-se a 

propriedade. Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO a perda dos 

bens, e DETERMINO, tendo em conta o conteúdo econômico dos veículos, 

sejam eles leiloados pela Diretoria do Foro desta comarca, que disporá 

sobre destinação a destinação dos valores auferidos no leilão.

II - Considerando a superveniência de processos sentenciados – autos de 

nº 1776-02.2017.811.0020 - cód.80882; 408-60.2014.811.0020 – cód. 

57446; 40-22.2012.811.0020 – cód. 50888 e 2010-57.2012.811.0020 - 

cód. 52597 -, com destinação dos bens em favor da União, os quais 

encontram-se depositados no arquivo desta Comarca, DETERMINO sejam 

levados à leilão, em procedimento pela Diretoria do Foro.

Ressalto, no entanto, que já houve destinação da TV LCD, 32 polegadas, 

marca Philips com controle remoto dos autos de nº 

2010-57.2012.811.0020 - cód. 52597, de modo que inviável o leilão, bem 

como a doação determinada nos autos de nº 105619 em trâmite na 

Diretoria do Foro, quanto ao referido bem. Assim, PROCEDA-SE a 

anotação do impedimento nos autos de nº 105619.

III – Ainda, quanto aos processos em trâmite, autos de nº 

1778-69.2017.811.0020 - cód. 80885; 89-29.2018.811.0020 - cód. 91972, 

2279-57.2016.811.0020 – cód. 73148; 1011-94.2018.811.0020 – cód. 

92409; 2688-96.2017.811.0020 – cód. 82516; 181-02.2016.811.0020 – 

cód. 68805; 335-20.2016.811.0020 – cód. 69108; 4760-56.2017.811.0020 

– Cód. 86573; 4635-54.2018.811.0020 – cód.  101583; 

787-25.2019.811.0020 – cód. 103244; 2852-61.2017.811.0020 – cód. 

82809; 1265-67.2018.811.0020 – cód. 93051; 46-19.2018.811.0020 – cód. 

90667; 1822-20.2019.811.0020 – cód. 98548; 1822-20.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 3 7 1 ;  2 0 7 9 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  7 2 8 6 3 ; 

1561-55.2019.811.0020 – cód. 104855; 2863-56.2018.811.0020 – cód. 

97011; 1787-31.2017.811.0020 – cód. 80906; 1409-12.2016.811.0020 – 

cód. 71712; 321-36.2016.811.0020 – cód. 69076; 1128-56.2016.811.0020 

–  cód .  71079;  1515-47 .2011.811.0020 –  cód .  33980 ; 

9110-28.2016.811.0020 – cód. 70539; 1778-68.2017.811.0020 – cód. 

80885, uma vez que os bens apreendidos não guardam interesse ao 

deslinde do feito, DETERMINO a intimação das partes interessadas, para 

manifestarem interesse na restituição dos mesmos (com exceção das 

armas e munições), comprovando a propriedade, no prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, para os bens que 

possuírem valor econômico, PROCEDA-SE com a doação à entidade 

cadastrada em juízo, visto a antieconomicidade na realização de eventual 

leilão. Quanto aos bens ilícitos, de ínfimo ou nenhum valor (papéis, facas, 

balanças, vidros, latas, etc.), PROCEDA-SE à destruição.

 IV – Quanto aos autos de nº 4400-87.2018.811.0020, cód. 101101 e 

2504-72.2019.811.0020 – cód. 106721, em trâmite, por verificar a 

apreensão de bens que possuem valor econômico, sendo por ora inviável 

a restituição às partes, considerando que em caso de eventual 

condenação, serão perdidos em favor da União, com fundamento no artigo 

3º da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 – RFB, DETERMINO a alienação 

antecipada dos bens, a ser realizada por oficial de justiça, depositando-se 

os valores em juízo para posterior deliberação. Quanto aos bens que não 

apresentam valor econômico, PROCEDA-SE à destruição.

 V - Outrossim, quanto aos autos de nº 2255-92.2017.811.0020 – cód. 

81697; 2580-33.2018.811.0020 – cód. 96345; 1292-89.2014.811.0020 – 

c ó d .  5 8 5 1 2 ;  4 0 9 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 0  -  c ó d .  5 4 7 7 4 ; 

24-73.23.2017.811.00020 – cód. 82124; 128-16.2019.811.0020 – cód. 

101900; 3279-58.2017.811.0020 – cód. 83609; 858-95.2017.811.0020 – 

c ó d .  7 9 4 1 9 ;  5 0 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  8 7 2 5 5 ; 

3283-95.2017.811.0020 – cód. 83615; 1379-69.2019.811.0020 cód. 

104497; 2324-56.2019.811.0020 – cód. 106359; 1711-36.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 1 3 8 ;  3 2 3 7 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 4 1 2 ; 

1938-65.2015.811.0020 – cód. 65108; 2511-64.2019.811.0020 – cód. 

106734; 4304-09.2017.811.0020 – cód. 85678; 2326-26.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 6 3 6 1 ;  3 2 0 2 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 3 1 9 ; 

21-40.2017.811.0020 – cód. 78132; 4596-28.2016.811.0020 – cód. 76751; 

2447-98.2012.811.0020 – cód. 52989; 1480-82.2014.811.0020 – cód. 

58751; 576-57.2017.811.0020 – cód. 78981; 2279-57.2016.811.0020- cód. 

73148; 1752-76.2014.811.0020-cód. 59082; 1437-14.2015.811.0020 – 

cód. 63942, em trâmite nesta Vara, por serem os objetos apreendidos 

irrelevantes ao deslinde do feito, bem como por não apresentarem 

qualquer valor econômico para fins de restituição, ou mesmo de doação, 

PROCEDA-SE à destruição.

 VI - Para os autos de nº 1668-80.2011.811.0020 – cód. 34133, 

considerando possuir sentença transitada em julgado, sem destinação dos 

bens, PROCEDA-SE na forma determinada nos autos de nº 105619, em 

trâmite na Diretoria do Foro, com exceção do Videogame (Playstation II) e 

dos 03 (três) controles de Playstation II, os quais deverão ser DOADOS a 

Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes desta Comarca de Auto 

Araguaia/MT. ANOTE-SE a presente decisão nos autos de nº 105619.

VII – Quanto ao bem apreendido nos autos de nº 1605-16.2015.811.0020- 

cód. 64307, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o 

perdimento do assessório de arma de fogo apreendido, e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC.

VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão.

SERVE a presente decisão como ofício.

CÊNCIA a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54774 Nr: 409-79.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Códigos n.: 33856, 50007, 13150, 53087, 27416, 52258, 80882, 57446, 

50888, 52597, 80885, 91972, 73148, 92409, 82516, 68805, 69108, 86573, 
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101583, 103244, 82809, 93051, 90667, 98548, 105371, 72863, 104855, 

97011, 80906, 71712, 69076, 71079, 33980, 70539, 80885, 101101, 

106721, 81697, 96345, 58512, 54774, 82124, 101900, 83609, 79419, 

87255, 83615, 104497, 106359, 105138, 108412. 65108, 106734, 85678, 

106361, 108319, 78132, 76751, 52989, 58751, 52989, 58751, 78981, 

73148, 59082, 63942, 34133, 64307.

Vistos, etc.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os processos acima indicados.

Nos autos em epígrafe, já bens apreendidos neste juízo e na delegacia 

local, que aguardam providências quanto à sua destinação. Desse modo, 

em atenção ao princípio da economia processual, celeridade e efetividade, 

bem como em observância ao que decidido no Expediente n. 

0153777-66.2016.811.0000 pela CGJ/TJMT, procedo às determinações a 

seguir, voltadas a equalizar a questão dos bens apreendidos nos 

processos supracitados.

I - Inicialmente, verifico que constam 06 (seis) processos com veículos 

apreendidos, sendo que nos autos de nº 1391-64.2011.811.0020 - cód. 

33856 e 1943-29.2011.811.0020 - cód. 50007, já constam determinação 

de realização de leilão, para arrecadação de valores, ante a perda 

decretada em sentença, em favor da união.

 Para os autos de nº 2887-75.2004.811.0020 Cód. 13150 e 

2560-52.2012.811.0020 - cód. 53087, DETERMINO a realização de leilão 

judicial pela comissão do Fundo Estadual Sobre Drogas – FUNESD/MT, 

c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o  O f í c i o  C i r c u l a r  d e  n º 

001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, à qual deverá o Gestor Judiciário 

encaminhar as cópias necessárias à operacionalização da alienação do 

bem (auto de apreensão, sentença, certidão de trânsito em julgado e 

acórdão, se houver).

Por outro lado, ressalto que devem ser comunicadas a este juízo as 

informações referentes ao leilão (dia/hora, valor do lance, etc.), bem como 

deverá ser realizado o depósito do valor da arrematação na Conta Única 

do Poder Judiciário de forma vinculada ao processo. Isso porque os bens 

apreendidos nestes autos já foram destinados ao FUNAD, conforme 

sentença.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao beneficiário indicado na sentença 

comunicando da presente decisão, bem como para que manifeste quanto 

ao interesse do FUNESD/MT nos valores eventualmente arrecadados no 

leilão ora determinado. Prazo: 10 (dez) dias.

Havendo anuência do beneficiário, os valores arrecadados com o leilão 

deverão ser depositados em favor do FUNESD/MT, na conta bancária 

informada no Ofício Circular n. 001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, 

encaminhado a este juízo.

Outrossim, quando ao veículo dos autos de nº 1810-55.2009.811.0020 - 

cód. 27416, arquivado sem apontamentos quanto à motocicleta 

apreendida, e quanto ao veículo dos autos de nº 1602-66.2012.811.0020 – 

52258, em que foi determinada a restituição, todavia, sem retirada do bem, 

DETERMINO a intimação dos interessados, para manifestar-se no prazo de 

90 (noventa) dias quanto à restituição dos mesmos, comprovando-se a 

propriedade. Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO a perda dos 

bens, e DETERMINO, tendo em conta o conteúdo econômico dos veículos, 

sejam eles leiloados pela Diretoria do Foro desta comarca, que disporá 

sobre destinação a destinação dos valores auferidos no leilão.

II - Considerando a superveniência de processos sentenciados – autos de 

nº 1776-02.2017.811.0020 - cód.80882; 408-60.2014.811.0020 – cód. 

57446; 40-22.2012.811.0020 – cód. 50888 e 2010-57.2012.811.0020 - 

cód. 52597 -, com destinação dos bens em favor da União, os quais 

encontram-se depositados no arquivo desta Comarca, DETERMINO sejam 

levados à leilão, em procedimento pela Diretoria do Foro.

Ressalto, no entanto, que já houve destinação da TV LCD, 32 polegadas, 

marca Philips com controle remoto dos autos de nº 

2010-57.2012.811.0020 - cód. 52597, de modo que inviável o leilão, bem 

como a doação determinada nos autos de nº 105619 em trâmite na 

Diretoria do Foro, quanto ao referido bem. Assim, PROCEDA-SE a 

anotação do impedimento nos autos de nº 105619.

III – Ainda, quanto aos processos em trâmite, autos de nº 

1778-69.2017.811.0020 - cód. 80885; 89-29.2018.811.0020 - cód. 91972, 

2279-57.2016.811.0020 – cód. 73148; 1011-94.2018.811.0020 – cód. 

92409; 2688-96.2017.811.0020 – cód. 82516; 181-02.2016.811.0020 – 

cód. 68805; 335-20.2016.811.0020 – cód. 69108; 4760-56.2017.811.0020 

– Cód. 86573; 4635-54.2018.811.0020 – cód.  101583; 

787-25.2019.811.0020 – cód. 103244; 2852-61.2017.811.0020 – cód. 

82809; 1265-67.2018.811.0020 – cód. 93051; 46-19.2018.811.0020 – cód. 

90667; 1822-20.2019.811.0020 – cód. 98548; 1822-20.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 3 7 1 ;  2 0 7 9 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  7 2 8 6 3 ; 

1561-55.2019.811.0020 – cód. 104855; 2863-56.2018.811.0020 – cód. 

97011; 1787-31.2017.811.0020 – cód. 80906; 1409-12.2016.811.0020 – 

cód. 71712; 321-36.2016.811.0020 – cód. 69076; 1128-56.2016.811.0020 

–  cód .  71079;  1515-47 .2011.811.0020 –  cód .  33980 ; 

9110-28.2016.811.0020 – cód. 70539; 1778-68.2017.811.0020 – cód. 

80885, uma vez que os bens apreendidos não guardam interesse ao 

deslinde do feito, DETERMINO a intimação das partes interessadas, para 

manifestarem interesse na restituição dos mesmos (com exceção das 

armas e munições), comprovando a propriedade, no prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, para os bens que 

possuírem valor econômico, PROCEDA-SE com a doação à entidade 

cadastrada em juízo, visto a antieconomicidade na realização de eventual 

leilão. Quanto aos bens ilícitos, de ínfimo ou nenhum valor (papéis, facas, 

balanças, vidros, latas, etc.), PROCEDA-SE à destruição.

 IV – Quanto aos autos de nº 4400-87.2018.811.0020, cód. 101101 e 

2504-72.2019.811.0020 – cód. 106721, em trâmite, por verificar a 

apreensão de bens que possuem valor econômico, sendo por ora inviável 

a restituição às partes, considerando que em caso de eventual 

condenação, serão perdidos em favor da União, com fundamento no artigo 

3º da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 – RFB, DETERMINO a alienação 

antecipada dos bens, a ser realizada por oficial de justiça, depositando-se 

os valores em juízo para posterior deliberação. Quanto aos bens que não 

apresentam valor econômico, PROCEDA-SE à destruição.

 V - Outrossim, quanto aos autos de nº 2255-92.2017.811.0020 – cód. 

81697; 2580-33.2018.811.0020 – cód. 96345; 1292-89.2014.811.0020 – 

c ó d .  5 8 5 1 2 ;  4 0 9 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 0  -  c ó d .  5 4 7 7 4 ; 

24-73.23.2017.811.00020 – cód. 82124; 128-16.2019.811.0020 – cód. 

101900; 3279-58.2017.811.0020 – cód. 83609; 858-95.2017.811.0020 – 

c ó d .  7 9 4 1 9 ;  5 0 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  8 7 2 5 5 ; 

3283-95.2017.811.0020 – cód. 83615; 1379-69.2019.811.0020 cód. 

104497; 2324-56.2019.811.0020 – cód. 106359; 1711-36.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 1 3 8 ;  3 2 3 7 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 4 1 2 ; 

1938-65.2015.811.0020 – cód. 65108; 2511-64.2019.811.0020 – cód. 

106734; 4304-09.2017.811.0020 – cód. 85678; 2326-26.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 6 3 6 1 ;  3 2 0 2 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 3 1 9 ; 

21-40.2017.811.0020 – cód. 78132; 4596-28.2016.811.0020 – cód. 76751; 

2447-98.2012.811.0020 – cód. 52989; 1480-82.2014.811.0020 – cód. 

58751; 576-57.2017.811.0020 – cód. 78981; 2279-57.2016.811.0020- cód. 

73148; 1752-76.2014.811.0020-cód. 59082; 1437-14.2015.811.0020 – 

cód. 63942, em trâmite nesta Vara, por serem os objetos apreendidos 

irrelevantes ao deslinde do feito, bem como por não apresentarem 

qualquer valor econômico para fins de restituição, ou mesmo de doação, 

PROCEDA-SE à destruição.

 VI - Para os autos de nº 1668-80.2011.811.0020 – cód. 34133, 

considerando possuir sentença transitada em julgado, sem destinação dos 

bens, PROCEDA-SE na forma determinada nos autos de nº 105619, em 

trâmite na Diretoria do Foro, com exceção do Videogame (Playstation II) e 

dos 03 (três) controles de Playstation II, os quais deverão ser DOADOS a 

Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes desta Comarca de Auto 

Araguaia/MT. ANOTE-SE a presente decisão nos autos de nº 105619.

VII – Quanto ao bem apreendido nos autos de nº 1605-16.2015.811.0020- 

cód. 64307, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o 

perdimento do assessório de arma de fogo apreendido, e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC.

VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão.

SERVE a presente decisão como ofício.

CÊNCIA a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56912 Nr: 2671-02.2013.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO ROSA PANIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRIGO LIDIA HUGUENEY, JOSÉ LUIZ DE 

ARAÚJO CARVALHO, CESARIO MARDEN DE ARAUJO CARVALHO, 

PAULO AFONSO DE ARAUJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15.226/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogada, William Santos Araújo, a proceder a devolução dos 

autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque no artigo 

431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58512 Nr: 1292-89.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, JAIR RODRIGUES 

PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Códigos n.: 33856, 50007, 13150, 53087, 27416, 52258, 80882, 57446, 

50888, 52597, 80885, 91972, 73148, 92409, 82516, 68805, 69108, 86573, 

101583, 103244, 82809, 93051, 90667, 98548, 105371, 72863, 104855, 

97011, 80906, 71712, 69076, 71079, 33980, 70539, 80885, 101101, 

106721, 81697, 96345, 58512, 54774, 82124, 101900, 83609, 79419, 

87255, 83615, 104497, 106359, 105138, 108412. 65108, 106734, 85678, 

106361, 108319, 78132, 76751, 52989, 58751, 52989, 58751, 78981, 

73148, 59082, 63942, 34133, 64307.

Vistos, etc.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os processos acima indicados.

Nos autos em epígrafe, já bens apreendidos neste juízo e na delegacia 

local, que aguardam providências quanto à sua destinação. Desse modo, 

em atenção ao princípio da economia processual, celeridade e efetividade, 

bem como em observância ao que decidido no Expediente n. 

0153777-66.2016.811.0000 pela CGJ/TJMT, procedo às determinações a 

seguir, voltadas a equalizar a questão dos bens apreendidos nos 

processos supracitados.

I - Inicialmente, verifico que constam 06 (seis) processos com veículos 

apreendidos, sendo que nos autos de nº 1391-64.2011.811.0020 - cód. 

33856 e 1943-29.2011.811.0020 - cód. 50007, já constam determinação 

de realização de leilão, para arrecadação de valores, ante a perda 

decretada em sentença, em favor da união.

 Para os autos de nº 2887-75.2004.811.0020 Cód. 13150 e 

2560-52.2012.811.0020 - cód. 53087, DETERMINO a realização de leilão 

judicial pela comissão do Fundo Estadual Sobre Drogas – FUNESD/MT, 

c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o  O f í c i o  C i r c u l a r  d e  n º 

001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, à qual deverá o Gestor Judiciário 

encaminhar as cópias necessárias à operacionalização da alienação do 

bem (auto de apreensão, sentença, certidão de trânsito em julgado e 

acórdão, se houver).

Por outro lado, ressalto que devem ser comunicadas a este juízo as 

informações referentes ao leilão (dia/hora, valor do lance, etc.), bem como 

deverá ser realizado o depósito do valor da arrematação na Conta Única 

do Poder Judiciário de forma vinculada ao processo. Isso porque os bens 

apreendidos nestes autos já foram destinados ao FUNAD, conforme 

sentença.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao beneficiário indicado na sentença 

comunicando da presente decisão, bem como para que manifeste quanto 

ao interesse do FUNESD/MT nos valores eventualmente arrecadados no 

leilão ora determinado. Prazo: 10 (dez) dias.

Havendo anuência do beneficiário, os valores arrecadados com o leilão 

deverão ser depositados em favor do FUNESD/MT, na conta bancária 

informada no Ofício Circular n. 001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, 

encaminhado a este juízo.

Outrossim, quando ao veículo dos autos de nº 1810-55.2009.811.0020 - 

cód. 27416, arquivado sem apontamentos quanto à motocicleta 

apreendida, e quanto ao veículo dos autos de nº 1602-66.2012.811.0020 – 

52258, em que foi determinada a restituição, todavia, sem retirada do bem, 

DETERMINO a intimação dos interessados, para manifestar-se no prazo de 

90 (noventa) dias quanto à restituição dos mesmos, comprovando-se a 

propriedade. Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO a perda dos 

bens, e DETERMINO, tendo em conta o conteúdo econômico dos veículos, 

sejam eles leiloados pela Diretoria do Foro desta comarca, que disporá 

sobre destinação a destinação dos valores auferidos no leilão.

II - Considerando a superveniência de processos sentenciados – autos de 

nº 1776-02.2017.811.0020 - cód.80882; 408-60.2014.811.0020 – cód. 

57446; 40-22.2012.811.0020 – cód. 50888 e 2010-57.2012.811.0020 - 

cód. 52597 -, com destinação dos bens em favor da União, os quais 

encontram-se depositados no arquivo desta Comarca, DETERMINO sejam 

levados à leilão, em procedimento pela Diretoria do Foro.

Ressalto, no entanto, que já houve destinação da TV LCD, 32 polegadas, 

marca Philips com controle remoto dos autos de nº 

2010-57.2012.811.0020 - cód. 52597, de modo que inviável o leilão, bem 

como a doação determinada nos autos de nº 105619 em trâmite na 

Diretoria do Foro, quanto ao referido bem. Assim, PROCEDA-SE a 

anotação do impedimento nos autos de nº 105619.

III – Ainda, quanto aos processos em trâmite, autos de nº 

1778-69.2017.811.0020 - cód. 80885; 89-29.2018.811.0020 - cód. 91972, 

2279-57.2016.811.0020 – cód. 73148; 1011-94.2018.811.0020 – cód. 

92409; 2688-96.2017.811.0020 – cód. 82516; 181-02.2016.811.0020 – 

cód. 68805; 335-20.2016.811.0020 – cód. 69108; 4760-56.2017.811.0020 

– Cód. 86573; 4635-54.2018.811.0020 – cód.  101583; 

787-25.2019.811.0020 – cód. 103244; 2852-61.2017.811.0020 – cód. 

82809; 1265-67.2018.811.0020 – cód. 93051; 46-19.2018.811.0020 – cód. 

90667; 1822-20.2019.811.0020 – cód. 98548; 1822-20.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 3 7 1 ;  2 0 7 9 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  7 2 8 6 3 ; 

1561-55.2019.811.0020 – cód. 104855; 2863-56.2018.811.0020 – cód. 

97011; 1787-31.2017.811.0020 – cód. 80906; 1409-12.2016.811.0020 – 

cód. 71712; 321-36.2016.811.0020 – cód. 69076; 1128-56.2016.811.0020 

–  cód .  71079;  1515-47 .2011.811.0020 –  cód .  33980 ; 

9110-28.2016.811.0020 – cód. 70539; 1778-68.2017.811.0020 – cód. 

80885, uma vez que os bens apreendidos não guardam interesse ao 

deslinde do feito, DETERMINO a intimação das partes interessadas, para 

manifestarem interesse na restituição dos mesmos (com exceção das 

armas e munições), comprovando a propriedade, no prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, para os bens que 

possuírem valor econômico, PROCEDA-SE com a doação à entidade 

cadastrada em juízo, visto a antieconomicidade na realização de eventual 

leilão. Quanto aos bens ilícitos, de ínfimo ou nenhum valor (papéis, facas, 

balanças, vidros, latas, etc.), PROCEDA-SE à destruição.

 IV – Quanto aos autos de nº 4400-87.2018.811.0020, cód. 101101 e 

2504-72.2019.811.0020 – cód. 106721, em trâmite, por verificar a 

apreensão de bens que possuem valor econômico, sendo por ora inviável 

a restituição às partes, considerando que em caso de eventual 

condenação, serão perdidos em favor da União, com fundamento no artigo 

3º da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 – RFB, DETERMINO a alienação 

antecipada dos bens, a ser realizada por oficial de justiça, depositando-se 

os valores em juízo para posterior deliberação. Quanto aos bens que não 

apresentam valor econômico, PROCEDA-SE à destruição.

 V - Outrossim, quanto aos autos de nº 2255-92.2017.811.0020 – cód. 

81697; 2580-33.2018.811.0020 – cód. 96345; 1292-89.2014.811.0020 – 

c ó d .  5 8 5 1 2 ;  4 0 9 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 0  -  c ó d .  5 4 7 7 4 ; 
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24-73.23.2017.811.00020 – cód. 82124; 128-16.2019.811.0020 – cód. 

101900; 3279-58.2017.811.0020 – cód. 83609; 858-95.2017.811.0020 – 

c ó d .  7 9 4 1 9 ;  5 0 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  8 7 2 5 5 ; 

3283-95.2017.811.0020 – cód. 83615; 1379-69.2019.811.0020 cód. 

104497; 2324-56.2019.811.0020 – cód. 106359; 1711-36.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 1 3 8 ;  3 2 3 7 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 4 1 2 ; 

1938-65.2015.811.0020 – cód. 65108; 2511-64.2019.811.0020 – cód. 

106734; 4304-09.2017.811.0020 – cód. 85678; 2326-26.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 6 3 6 1 ;  3 2 0 2 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 3 1 9 ; 

21-40.2017.811.0020 – cód. 78132; 4596-28.2016.811.0020 – cód. 76751; 

2447-98.2012.811.0020 – cód. 52989; 1480-82.2014.811.0020 – cód. 

58751; 576-57.2017.811.0020 – cód. 78981; 2279-57.2016.811.0020- cód. 

73148; 1752-76.2014.811.0020-cód. 59082; 1437-14.2015.811.0020 – 

cód. 63942, em trâmite nesta Vara, por serem os objetos apreendidos 

irrelevantes ao deslinde do feito, bem como por não apresentarem 

qualquer valor econômico para fins de restituição, ou mesmo de doação, 

PROCEDA-SE à destruição.

 VI - Para os autos de nº 1668-80.2011.811.0020 – cód. 34133, 

considerando possuir sentença transitada em julgado, sem destinação dos 

bens, PROCEDA-SE na forma determinada nos autos de nº 105619, em 

trâmite na Diretoria do Foro, com exceção do Videogame (Playstation II) e 

dos 03 (três) controles de Playstation II, os quais deverão ser DOADOS a 

Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes desta Comarca de Auto 

Araguaia/MT. ANOTE-SE a presente decisão nos autos de nº 105619.

VII – Quanto ao bem apreendido nos autos de nº 1605-16.2015.811.0020- 

cód. 64307, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o 

perdimento do assessório de arma de fogo apreendido, e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC.

VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão.

SERVE a presente decisão como ofício.

CÊNCIA a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59082 Nr: 1752-76.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS HERCULANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Códigos n.: 33856, 50007, 13150, 53087, 27416, 52258, 80882, 57446, 

50888, 52597, 80885, 91972, 73148, 92409, 82516, 68805, 69108, 86573, 

101583, 103244, 82809, 93051, 90667, 98548, 105371, 72863, 104855, 

97011, 80906, 71712, 69076, 71079, 33980, 70539, 80885, 101101, 

106721, 81697, 96345, 58512, 54774, 82124, 101900, 83609, 79419, 

87255, 83615, 104497, 106359, 105138, 108412. 65108, 106734, 85678, 

106361, 108319, 78132, 76751, 52989, 58751, 52989, 58751, 78981, 

73148, 59082, 63942, 34133, 64307.

Vistos, etc.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os processos acima indicados.

Nos autos em epígrafe, já bens apreendidos neste juízo e na delegacia 

local, que aguardam providências quanto à sua destinação. Desse modo, 

em atenção ao princípio da economia processual, celeridade e efetividade, 

bem como em observância ao que decidido no Expediente n. 

0153777-66.2016.811.0000 pela CGJ/TJMT, procedo às determinações a 

seguir, voltadas a equalizar a questão dos bens apreendidos nos 

processos supracitados.

I - Inicialmente, verifico que constam 06 (seis) processos com veículos 

apreendidos, sendo que nos autos de nº 1391-64.2011.811.0020 - cód. 

33856 e 1943-29.2011.811.0020 - cód. 50007, já constam determinação 

de realização de leilão, para arrecadação de valores, ante a perda 

decretada em sentença, em favor da união.

 Para os autos de nº 2887-75.2004.811.0020 Cód. 13150 e 

2560-52.2012.811.0020 - cód. 53087, DETERMINO a realização de leilão 

judicial pela comissão do Fundo Estadual Sobre Drogas – FUNESD/MT, 

c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o  O f í c i o  C i r c u l a r  d e  n º 

001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, à qual deverá o Gestor Judiciário 

encaminhar as cópias necessárias à operacionalização da alienação do 

bem (auto de apreensão, sentença, certidão de trânsito em julgado e 

acórdão, se houver).

Por outro lado, ressalto que devem ser comunicadas a este juízo as 

informações referentes ao leilão (dia/hora, valor do lance, etc.), bem como 

deverá ser realizado o depósito do valor da arrematação na Conta Única 

do Poder Judiciário de forma vinculada ao processo. Isso porque os bens 

apreendidos nestes autos já foram destinados ao FUNAD, conforme 

sentença.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao beneficiário indicado na sentença 

comunicando da presente decisão, bem como para que manifeste quanto 

ao interesse do FUNESD/MT nos valores eventualmente arrecadados no 

leilão ora determinado. Prazo: 10 (dez) dias.

Havendo anuência do beneficiário, os valores arrecadados com o leilão 

deverão ser depositados em favor do FUNESD/MT, na conta bancária 

informada no Ofício Circular n. 001/2019/COMISSÃO/SAJU/SESP, 

encaminhado a este juízo.

Outrossim, quando ao veículo dos autos de nº 1810-55.2009.811.0020 - 

cód. 27416, arquivado sem apontamentos quanto à motocicleta 

apreendida, e quanto ao veículo dos autos de nº 1602-66.2012.811.0020 – 

52258, em que foi determinada a restituição, todavia, sem retirada do bem, 

DETERMINO a intimação dos interessados, para manifestar-se no prazo de 

90 (noventa) dias quanto à restituição dos mesmos, comprovando-se a 

propriedade. Decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO a perda dos 

bens, e DETERMINO, tendo em conta o conteúdo econômico dos veículos, 

sejam eles leiloados pela Diretoria do Foro desta comarca, que disporá 

sobre destinação a destinação dos valores auferidos no leilão.

II - Considerando a superveniência de processos sentenciados – autos de 

nº 1776-02.2017.811.0020 - cód.80882; 408-60.2014.811.0020 – cód. 

57446; 40-22.2012.811.0020 – cód. 50888 e 2010-57.2012.811.0020 - 

cód. 52597 -, com destinação dos bens em favor da União, os quais 

encontram-se depositados no arquivo desta Comarca, DETERMINO sejam 

levados à leilão, em procedimento pela Diretoria do Foro.

Ressalto, no entanto, que já houve destinação da TV LCD, 32 polegadas, 

marca Philips com controle remoto dos autos de nº 

2010-57.2012.811.0020 - cód. 52597, de modo que inviável o leilão, bem 

como a doação determinada nos autos de nº 105619 em trâmite na 

Diretoria do Foro, quanto ao referido bem. Assim, PROCEDA-SE a 

anotação do impedimento nos autos de nº 105619.

III – Ainda, quanto aos processos em trâmite, autos de nº 

1778-69.2017.811.0020 - cód. 80885; 89-29.2018.811.0020 - cód. 91972, 

2279-57.2016.811.0020 – cód. 73148; 1011-94.2018.811.0020 – cód. 

92409; 2688-96.2017.811.0020 – cód. 82516; 181-02.2016.811.0020 – 

cód. 68805; 335-20.2016.811.0020 – cód. 69108; 4760-56.2017.811.0020 

– Cód. 86573; 4635-54.2018.811.0020 – cód.  101583; 

787-25.2019.811.0020 – cód. 103244; 2852-61.2017.811.0020 – cód. 

82809; 1265-67.2018.811.0020 – cód. 93051; 46-19.2018.811.0020 – cód. 

90667; 1822-20.2019.811.0020 – cód. 98548; 1822-20.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 3 7 1 ;  2 0 7 9 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  7 2 8 6 3 ; 

1561-55.2019.811.0020 – cód. 104855; 2863-56.2018.811.0020 – cód. 

97011; 1787-31.2017.811.0020 – cód. 80906; 1409-12.2016.811.0020 – 

cód. 71712; 321-36.2016.811.0020 – cód. 69076; 1128-56.2016.811.0020 

–  cód .  71079;  1515-47 .2011.811.0020 –  cód .  33980 ; 

9110-28.2016.811.0020 – cód. 70539; 1778-68.2017.811.0020 – cód. 

80885, uma vez que os bens apreendidos não guardam interesse ao 

deslinde do feito, DETERMINO a intimação das partes interessadas, para 

manifestarem interesse na restituição dos mesmos (com exceção das 

armas e munições), comprovando a propriedade, no prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, para os bens que 

possuírem valor econômico, PROCEDA-SE com a doação à entidade 

cadastrada em juízo, visto a antieconomicidade na realização de eventual 

leilão. Quanto aos bens ilícitos, de ínfimo ou nenhum valor (papéis, facas, 
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balanças, vidros, latas, etc.), PROCEDA-SE à destruição.

 IV – Quanto aos autos de nº 4400-87.2018.811.0020, cód. 101101 e 

2504-72.2019.811.0020 – cód. 106721, em trâmite, por verificar a 

apreensão de bens que possuem valor econômico, sendo por ora inviável 

a restituição às partes, considerando que em caso de eventual 

condenação, serão perdidos em favor da União, com fundamento no artigo 

3º da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 – RFB, DETERMINO a alienação 

antecipada dos bens, a ser realizada por oficial de justiça, depositando-se 

os valores em juízo para posterior deliberação. Quanto aos bens que não 

apresentam valor econômico, PROCEDA-SE à destruição.

 V - Outrossim, quanto aos autos de nº 2255-92.2017.811.0020 – cód. 

81697; 2580-33.2018.811.0020 – cód. 96345; 1292-89.2014.811.0020 – 

c ó d .  5 8 5 1 2 ;  4 0 9 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 0  -  c ó d .  5 4 7 7 4 ; 

24-73.23.2017.811.00020 – cód. 82124; 128-16.2019.811.0020 – cód. 

101900; 3279-58.2017.811.0020 – cód. 83609; 858-95.2017.811.0020 – 

c ó d .  7 9 4 1 9 ;  5 0 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  8 7 2 5 5 ; 

3283-95.2017.811.0020 – cód. 83615; 1379-69.2019.811.0020 cód. 

104497; 2324-56.2019.811.0020 – cód. 106359; 1711-36.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 5 1 3 8 ;  3 2 3 7 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 4 1 2 ; 

1938-65.2015.811.0020 – cód. 65108; 2511-64.2019.811.0020 – cód. 

106734; 4304-09.2017.811.0020 – cód. 85678; 2326-26.2019.811.0020 – 

c ó d .  1 0 6 3 6 1 ;  3 2 0 2 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 2 0  –  c ó d .  1 0 8 3 1 9 ; 

21-40.2017.811.0020 – cód. 78132; 4596-28.2016.811.0020 – cód. 76751; 

2447-98.2012.811.0020 – cód. 52989; 1480-82.2014.811.0020 – cód. 

58751; 576-57.2017.811.0020 – cód. 78981; 2279-57.2016.811.0020- cód. 

73148; 1752-76.2014.811.0020-cód. 59082; 1437-14.2015.811.0020 – 

cód. 63942, em trâmite nesta Vara, por serem os objetos apreendidos 

irrelevantes ao deslinde do feito, bem como por não apresentarem 

qualquer valor econômico para fins de restituição, ou mesmo de doação, 

PROCEDA-SE à destruição.

 VI - Para os autos de nº 1668-80.2011.811.0020 – cód. 34133, 

considerando possuir sentença transitada em julgado, sem destinação dos 

bens, PROCEDA-SE na forma determinada nos autos de nº 105619, em 

trâmite na Diretoria do Foro, com exceção do Videogame (Playstation II) e 

dos 03 (três) controles de Playstation II, os quais deverão ser DOADOS a 

Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes desta Comarca de Auto 

Araguaia/MT. ANOTE-SE a presente decisão nos autos de nº 105619.

VII – Quanto ao bem apreendido nos autos de nº 1605-16.2015.811.0020- 

cód. 64307, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o 

perdimento do assessório de arma de fogo apreendido, e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC.

VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão.

SERVE a presente decisão como ofício.

CÊNCIA a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 134-62.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA LUZINETE DE OLIVEIRA, DAGMAR 

OLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.867-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469A, 

WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - 

OAB:2.049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Considerando a informação de que a parte Ré realizou instrumento de 

cessão de crédito decorrente dos créditos contratados mediante 

empréstimo consignado, o que é o caso dos autos, restando a referida 

cessão devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos 

(ref.27), DEFIRO o pedido de substituição processual, substituindo o polo 

ativo da demanda, para incluir Banco BV Financeira S/A- credito, 

financiamento e investimento,Assim, CITE-SE a requerida nos termos da 

decisão de ref. 15.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Alto Araguaia MT, 

19 de dezembro de 2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69755 Nr: 600-22.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI MATEUS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Gioli - OAB:24.978/O- 

MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, 

confirmando a liminar anteriormente concedida para i) declarar a nulidade 

do ato administrativo – carta de advertência disciplinar nº 001/2016; ii) 

Condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de compensação por danos morais, sobre o qual deverá 

incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora desde 23/02/2016 

(data do evento danoso, conforme carta de advertência disciplinar de pág. 

26/27 - Súmula 54/STJ), no percentual de 1% (art. 406, CC/02, c/c art. 161, 

§ 1º, CTN) Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, o que faço, nos termos do artigo 487, I, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 2477-60.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO MARTINS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2477-60.2017.811.0109Código n°: 82129Vistos, etc. Procedo 

ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).Inexistindo questões preliminares 

arguidas ou que devam ser conhecidas de ofício, dou por saneado o 

processo.[...]).Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de 

instrução para a data de 15 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

13HS00MIN.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 4910-37.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PLX COMERCIO DE BEBIDAS - EIRELI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DESSIMONI 

VICENTE - OAB:146.121/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PLX COMÉRCIO DE 

BEBIDAS - EIRELI contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE 

PEIXOTO, localizado nesta comarca, visando ordem mandamental para 

liberação de mercadorias. [...] Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA. 

Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual. Sem honorários advocatícios (art. 26, Lei n. 12.016/2009).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 88105 Nr: 5313-06.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - CARMO RODRIGUES DOS SANTOS, 

EMILIANO TEODORO DOS SANTOS NETO, WELLINGTON TEODORO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONICLEI ELIAS DE RESENDE - 

OAB:20047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Código n°: 88105

Vistos, etc.

 Tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário, INTIME-SE 

a parte autora para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a citação dos 

demais herdeiros referidos na contestação, incluindo-os no polo passivo 

da demanda, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 115, parágrafo único do CPC.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92193 Nr: 897-58.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ficando, todavia, suspensa a exibibilidade 

de tais despesas, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo diploma.Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com anotações e 

baixas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95137 Nr: 2036-45.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:314200, JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO - OAB:121410, 

LETICIA FRANCISCA OLIVEIRA ANETZEDER - OAB:OAB/SP 247.103, 

MURILO GARCIA PORTO - OAB:OAB/SP 224.457

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação para, 

ratificando a liminar prolatada nos autos, determinar que a requerida 

promova a retificação dos documentos fiscais de entrada de mercadoria 

(soja) aludidos na inicial, emitidos na transferência dos produtos das filiais 

da ré para a sua indústria localizada neste município de Alto Araguaia, 

devendo a reclamada, para tanto, providenciar a emissão de documentos 

fiscais de saída simbólica de mercadorias, utilizando o CFOP 5.208, no 

montante correspondente à diferença entre o valor indicado no campo 

“valor da operação” e o valor médio de mercado, divulgado pelo Instituto 

Mato-Grossense de Economia Agropecuária – IMEA, perfazendo a cifra de 

R$ 152.253.890,04 (cento e cinquenta e dois milhões e duzentos e 

cinquenta e três mil e oitocentos e noventa reais e quatro centavos).Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106656 Nr: 2487-36.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE ESTELIANE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE ARAGUAINHA- MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELLA ALVES DE FREITAS - 

OAB:20371, LORRANY LUCIANO DE CARVALHO - OAB:36291/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Gioli - OAB:24.978/O- 

MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

condenar o requerido a pagar à autora indenização correspondente ao 

valor dos salários e depósitos de FGTS referentes ao período desde a 

dispensa da reclamante até o 5º (quinto) mês após o parto. Sobre os 

valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE 870947/SE), 

bem como juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta 

de poupança (RE 870947/SE; art. 1º-F, Lei n. 9.494/97).Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51067 Nr: 236-89.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, FÁBIO VILELA DE CARVALHO - OAB:5.175-B

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

devidamente INTIMADO o RÉU por intermédio de seus procuradores, para 

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

Processuais no importe R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 
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sessenta centavos) a que foi condenada nos termos da r. sentença de 

fls. 251. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e o valor da taxa judiciária de R$ 145,20 (cento e quarenta e 

cinco reais e vinte centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra 

“custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 236-89.2012.811.0020 vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101722 Nr: 4713-48.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DERCY DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO CARNEIRO COSTA - 

OAB:22.739-0/MT, TALINE REZENDE PANIAGO - OAB:22366-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de, ratificando a 

liminar outrora deferida, determinar a liberação das mercadorias objeto do 

Termo de Apreensão e Depósito n. 1138494-1 e 1138493-6.Sem custas 

(art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso).Sem condenação 

em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009).CIÊNCIA ao 

MPE.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Alto Araguaia-MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68708 Nr: 142-05.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE 

ARAGUAIANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 142-05.2016.811.0020 Código nº 68708 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Públicos Municipais de Araguaia /MT contra a Prefeita do Município de 

Araguainha/MT, em que pugna liminarmente a aplicação da Lei nº 

433/2002, bem como o pagamento do piso salarial ao pessoal classificado 

como Apoio administrativo educacional e técnico administrativo 

educacional. [...] Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65005 Nr: 1921-29.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO COSTA, MARLENE BRAGA 

LOSANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista o transcurso do 

prazo requerido.

Alto Araguaia - MT, 08 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79402 Nr: 849-36.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SILVA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINO RODRIGUES LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 Código nº 79402

Vistos, etc.

Ante a inclusão de ponto controvertido, de forma posterior ao saneamento 

do feito,(ref. 101), DEFIRO as seguintes provas: i. testemunhal, 

considerando as arroladas pela parte na petição de ref. 109; ii. depoimento 

pessoal; iii. prova documental consistente nos documentos já juntados aos 

autos. Outrossim, INDEFIRO a prova pericial, vez que não se mostra 

compatível com o que se pretende demonstrar.

 Para a inquirição das testemunhas e colheita do depoimento pessoal, 

DESIGNO audiência de continuação para o dia 15 DE ABRIL DE 2020 ÀS 

16HORAS, para oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora à ref. 

101.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento, devendo o requerido ser 

intimado pessoalmente, visto o pedido de depoimento pessoal.

 Ressalto que as testemunhas deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91539 Nr: 561-54.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91539

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 31), e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 DE MARÇO DE 2020 ÀS 

14H20.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91137 Nr: 360-62.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91137

Vistos, etc.

 Inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que devam ser 

conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.

Em atenção ao contido na petição inicial e na contestação, fixo como 

controvertido os seguintes pontos: (i) o desempenho pelo autor de 

atividade rural em regime familiar; (ii) comprovação do período de carência 

em período anterior ao requerimento administrativo ou à data que 

completou o requisito etário.

 Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do 

caso em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma 

diversa, o ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, 

inc. I e II do Código de Processo Civil.

 As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas 

deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas 

já suscitadas nos autos.

 A partir de tais pontos controvertidos, defiro a produção das seguintes 

provas: (a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados 

aos autos; (b) depoimento pessoal da parte requerida, caso haja pedido 

expresso da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o qual deverá ser 

intimado pessoalmente para a audiência, sob as advertências constantes 

do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova testemunhal: desse modo, deverão 

as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados desse 

despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, 

NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora 

e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo, 

nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil.

 Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 08 DE ABRIL DE 2020 ÀS 13H20MIN.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT,07 de janeiro de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92409 Nr: 1011-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RODRIGUES BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 VIII – Por fim, ressalto que tramita pela Diretoria do Foro o Processo de nº 

1949-55.2019.811.0020 – cód. 105619, o qual determina a destinação dos 

objetos apreendidos em processos arquivados, cuja sentença ou decisão 

não trataram da questão. SERVE a presente decisão como ofício. CÊNCIA 

a Diretoria do Foro, para as providencias pertinentes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28321 Nr: 2690-47.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 28321

Vistos, etc.

CUMPRA-SE, o despacho de fl. 211.

Alto Araguaia/MT, 16 de dezembro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15718 Nr: 1779-74.2005.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 15718

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que ambas as partes apresentaram o 

cálculo atualizado da dívida, tendo o INSS o feito às fls. 232/242 e o autor 

às fls. 247/248, porém com valores divergentes.

 Em análise de ambos os cálculos, confrontados a sentença proferida nos 

autos dos embargos (cód. 69499), tenho que o cálculo do autor fls. 

247/248, encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos 

na sentença. Assim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 247/248, atualizado até 

10/2019.

INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

Operada a preclusão, REQUISITE-SE o pagamento do crédito, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 
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Região (CPC, artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da 

Resolução 115 do CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

Comprovado o depósito do valor nos autos, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento em favor da exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Após, CONCLUSOS para sentença de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 16 de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 23421 Nr: 971-64.2008.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORACI MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 971-64.2008.811.0020

Código nº 23421

Vistos, etc.

Ante a apresentação do cálculo (fl. 171), CUMPRA-SE o disposto na 

decisão de fl. 148.

Após a expedição do alvará, venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 16 de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 1401-50.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96.030-SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 20975

Vistos, etc.

I - Considerando a informação do oficio de fl. 156, SOLICITE-SE a 

vinculação dos valores transferidos ao Tesouro Nacional (fl. 146), aos 

presentes autos.

II - Na sequencia, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do 

causídico.

 III - De outro lado, considerando que o alvará com os valores devidos a 

autora (R$3.068,10), foi retirado pelo advogado, conforme se extrai do 

verso da fl.145, na data de 17/06/2015 ainda; considerando que 

procedeu-se o efetivo pagamento, conforme oficio de fl. 154 e; ante a 

superveniente noticia de que a autora faleceu à mais de 06 (seis) anos (fl. 

167), portanto em data anterior ao levantamento dos valores, DETERMINO 

a intimação do causídico, que procedeu a retirada do alvará Dr. Romildo 

Cassemiro de Souza, para que comprove a transferência dos valores 

devidos à autora ou seu sucessor, no prazo de 05 (cinco) dias.

 IV - Comprovado o deposito (item III) e realizado o levantamento dos 

valores pendentes nos autos (item II), CUMPRA-SE a sentença de fl. 144.

V – Decorrido o prazo do item III, sem que tenha sido apresentado o 

comprovante, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

VI – CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58478 Nr: 1264-24.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LEPES PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96.030-SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REJEITO a impugnaçãoNesse sentido, é a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento de recurso especial 

repetitivo (art. 543-C, CPC/73), conforme veiculado no Informativo nº 539 

da Corte:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA 

DECISÃO QUE FIXA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 

543-C DO CPC E RES. 8/2008 DO STJ).A decisão que ominaastreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é 

pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, 

sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, 

podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Precedentes 

citados: REsp 1.019.455-MT, Terceira Turma, DJe 15/12/2011; e AgRg no 

AREsp 408.030-RS, Quarta Turma, DJe 24/2/2014. REsp 1.333.988-SP, 

Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014.Nessa 

perspectiva, verifico que o valor da multa diária, no presente caso, deve 

ser reduzido, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa da 

exequente. Com efeito, não se pode perder de vista o fato de que o credor 

da obrigação de fazer inadimplida pela executada também tem o dever de 

buscar mitigar os seus prejuízos, consoante preconiza o princípio duty 

mitigate the loss, expressão da boa-fé objetiva. Desse modo, deveria o 

exequente ter noticiado nos autos, com a maior urgência possível, o 

descumprimento da liminar pela parte requerida, e não ficar na inércia 

prolongada, na expectativa de uma posterior execução de um valor 

excessivo.Com base nesses fundamentos, e considerando que hoje a 

multa fixada para compelir o requerido ao cumprimento da sentença, 

atingiu o valor exacerbado de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três 

mil reais) superior inclusive ao montante que a parte receberá pela 

procedência da ação, isto é R$60.585,39 (sessenta mil quinhentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), tenho por bem REDUZIR, de 

ofício, o montante total da multa diária para o valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74986 Nr: 3420-14.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIRCE NEPOMUCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 74986

Vistos, etc.

Uma vez prolatada a sentença, estando o processo aguardando 
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apreciação de recurso de apelação, tem-se por esgotada a jurisdição 

deste Magistrado no feito, devendo a parte requerer as medidas que 

entender pertinentes nos autos do recurso. Vale dizer, o processo tramita, 

atualmente, no 2º grau de jurisdição, motivo pelo qual nada há a deferir 

quanto ao pleito de ref. 81.

ENCAMINHE-SE a petição de ref. 81 ao relator do recurso de Apelação n. 

1004895-65.2018.4.01.9999, distribuído no e. TRF da 1ª Região, conforme 

certidão de ref. 74.

Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Certifico que, nesta data, consoante o teor da juntada de ref: 206, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado do denunciado 

Rafael Schweger para, no prazo de 05 dias, apresentar o endereço da 

testemunhas: Adonias Batista da Silva, Dayane Porto Ferreira, Edione 

Souza da Silva e Mauro Ferreira.

Geisyane Fernandes Rodrigues

Estagiária - matr.: 36156

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29858 Nr: 652-28.2010.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM&CL, GDOR, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BORGES - 

OAB:15893-GO, MARCELO VIEIRA DE PAULA - OAB:3.294/TO

 De outro lado, DEFIRO o pedido de penhora online (fl. 180), nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.EFETIVE-SE o bloqueio de contas 

indicadas pela parte autos (Visa do Brasil e American Express do Brasil e 

Cia) em nome dos executados Cláudio Marchió &Cia Ltda (CNPJ 

01.341.536/0001-33) e Claudio Marchió (CPF 008.531.628-83) através do 

sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida (fl.182). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC. Se a penhora online 

for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE o executado para 

apresentar embargos em 30 (trinta) dias (art. 16 LEF).Apresentados os 

embargos, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em igual prazo 

(art. 17, LEF).Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a 

parte credora em 10 (dez) dias.Caso a penhora online reste infrutífera, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a existência de bens dos devedores passíveis de penhora. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 17 de outubro de 2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11401 Nr: 1297-63.2004.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO - ALTAMIRO ROSA, LUCIANA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1297-63.2004.811.0020

Código nº: 11401

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Romildo Cassemiro de 

Souza em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

objetivando o pagamento das prestações retroativas referente ao 

beneficio concedido, bem como dos honorários sucumbenciais.

Às fls. 225/226, foram expedidos alvarás para recebimento dos valores.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação imposta no título executivo 

judicial, a exintção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Alto Araguaia/MT, 26 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 14673 Nr: 962-10.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIA CAVALCANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 962-10.2005.811.0020

Cód. 14673

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Otavia Alves 

Cavalcante em face da sentença proferida às fl.237, aduzindo omissão 

uma vez que ainda resta valores a serem recebidos, não podendo o 

processo ser extinto.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No presente caso, verifica-se que houve a extinção do feito em razão do 

cumprimento da sentença, vez que houve o pagamento dos honorários 

sucumbenciais e dos valores referente a aposentadoria por idade rural, 

consoante alvará expedido às fls.235.

Entretanto, verifica-se que resta pendente o pagamento do valor de 

R$69.351,33 (sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta 

e três centavos) referente a multa diária, valor este que será pago por 

precatório, consoante requisição de pagamento de fls.202.

Desse modo, tem-se que deve ser mantida a extinção do feito apenas em 

relação aos valores cobrados a títulos de honorários sucumbenciais e 

benefício da aposentadoria por idade rural, devendo prosseguir o feito em 

relação a multa diária fixada.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para, suprimindo a omissão contida na sentença de fls.237, para constar a 

“Extinção do processo em relação a execução dos honorários 

sucumbenciais e benefício da aposentadoria por idade rural, uma vez que 

houve o pagamento, devendo prosseguir o feito apenas em relação a 

execução da multa diária, no valor de R$69.351,33 (sessenta e nove mil 

trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos)”.

No mais, AGUARDE-SE o depósito judicial do valor do precatório de 

fls.202.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 27 de novembro de 2019.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 16944 Nr: 561-74.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ISA MORAES ARAÚJO, WILLIAMS MORAIS 

DE ARAUJO, MARIA DEBORA RODOLFO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES MARTINS CARDOSO, DINAIR 

MARTINS CARDOSO, JÚLIO CÉSAR MORAIS, MARIA TEREZINHA MARTINS 

CARDOSO, DIRCE MARTINS CARDOSO, NILCE MARTINS CARDOSO, 

ITAMIR MARTINS CARDOSO (espólio), NAIR MARTINS CARDOSO, ITA 

MENDES DE MORAIS (espólio), NILZA MENDES DE MORAIS, MARIA 

MENDES DE MORAIS, AMAURI MENDES DE MORAIS, JOAQUIM MORAES 

LEÃO, TÂNIA MORAES LEÃO, ALBERTO MENDES DE MORAIS (espólio), 

IVAN MENDES DE MORAIS (espólio), IDÊ MENDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT, REGINA MARA CARVALHO CASTRO SOUZA - 

OAB:19.763/GO

 Autos nº 561-74.2006.811.0020

 Código nº 16944

Vistos, etc.

CUMPRA-SE a decisão retro, promovendo também a citação de João 

Pereira de Souza, conforme requerido às fls.503.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28293 Nr: 2644-58.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO MOURA, JOÃO RIBEIRO MOURA, ONDINA 

BARBOSA MOURA, GERSON RIBEIRO MOURA JUNIOR, CARMEN RIBEIRO 

ATAÍDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON RIBEIRO MOURA (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE - OAB:16.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2644-58.2009.811.0020

Código n. 28293

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls.162, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 18/02/2020 às 15hs00min (horário de Cuiabá-MT).

 INTIMEM-SE as partes para comparecimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 16125 Nr: 2294-12.2005.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 16125

Vistos, etc.

Inicialmente, ALTERE-SE a classe processual para cumprimento de 

sentença.

INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução de 

sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Alto Araguaia/MT, ___ de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57662 Nr: 578-32.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIA ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57662

Vistos, etc.

Em tempo, verifico que a parte autora postulou a fl. 172/173, pelo arresto 

online de ativos bancários do requerido, com fundamento no artigo 830 do 

CPC. Assim, REVOGO a decisão de fl. 176.

Ressalta-se que, nos termos do art. 830, caput, do Código de Processo 

Civil, “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.

No caso dos autos, infere-se que a após a decisão que converteu a 

busca e apreensão em execução por quantia certa (fl.114/115) se quer 

houve tentativa de citação do executado.

 Assim, ante a ausência do requisito do art. 830, do CPC, qual seja a 

ausência de localização do executado, INDEFIRO o pedido de arresto.

INTIME-SE o exequente para que promova a citação do executado no 

prazo de 10 (dez) dias.

Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, ___ de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 52780 Nr: 2221-93.2012.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A, CELSO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 52780

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Celso Marcon em face 

de Elaine Souza Campos.

 À fl. 97, foi determinada a intimação da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Devidamente intimada (fl. 100-v), a parte autora deixou decorrer o prazo 

sem manifestação nos autos, conforme certidão de fl.101.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

O presente caso é de extinção do feito, ante a inércia da parte autora, que 

mesmo devidamente intimada, deixou de dar impulso ao feito por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, o que configura o abandono da causa.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente ação, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil (Lei nº. 

13.105/15).

Custas pagas.

Sem honorários, uma vez que não houve contraditório.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52116 Nr: 1431-12.2012.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZIÉZIO RODRIGUES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OCIFARNE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA ao presente Mandado de 

Segurança impetrado por Luziezio RodriguesDutra em desfavor do 

Prefeito Municipal de Araguainha/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, como autoriza o 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual e sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Alto Araguaia/MT, 16 de dezembro de 2019.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54768 Nr: 402-87.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NAVES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO NEGRÃO GOMES - 

OAB:47102, SILVANIO ARNELIO MARQUES - OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , ACOLHO a impugnação para determinar que a execução prossiga com 

base no valor de R$ 52.677,21 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta 

e sete reais e vinte e um centavos), atualizado até 06/2018, conforme 

cálculo de fl. 106/107.Sem custas.Condeno a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% do valor atribuído a presente 

impugnação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dessa quantia, 

ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ressalto que a 

concessão do benefício na fase de conhecimento tem seus efeitos 

aplicados no cumprimento de sentença, enquanto mera etapa do processo 

sincrético. Nesse sentido: “O benefício da gratuidade da justiça concedido 

na fase de conhecimento estende-se para a fase de cumprimento de 

sentença, cabendo sua revogação quando evidenciada a alteração da 

situação econômica da parte beneficiária. Agravo de instrumento a que se 

dá provimento, porque manifestamente procedente (art. 557, § 1º-A, do 

CPC)” [AI/TJRS nº 70032517989, 11ª Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em 30/09/2009].Preclusa essa decisão, REQUISITE-SE o 

pagamento do crédito, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, § 3°, inciso I e II), 

observando o artigo 5° da Resolução 115 do CNJ e a Resolução 168/2011 

do CJF.Comprovado o depósito do valor nos autos, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento em favor da exequente. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

168/2011 do Conselho da Justiça Federal.Após, CONCLUSOS para 

sentença de extinção.INTIMEM-SE.Alto Araguaia/MT, 16 dezembro de 

2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 1885-45.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARTINELLI JÚNIOR, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR 

- OAB:27.347 PR, MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT

 Certifico que, nesta data, consoante o teor da juntada de ref: 206, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado do denunciado 

Rafael Schweger para, no prazo de 05 dias, apresentar o endereço da 

testemunhas: Adonias Batista da Silva, Dayane Porto Ferreira, Edione 

Souza da Silva e Mauro Ferreira.

Geisyane Fernandes Rodrigues

Estagiária - matr.: 36156

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 1885-45.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARTINELLI JÚNIOR, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR 

- OAB:27.347 PR, MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT

 Autos nº 105485 Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ref. 

165) opostos por RAFAEL SCHWERGER, em face da decisão que acolheu 

parcialmente os embargos de declaração à ref. 147, aduzindo que a 

decisão incorreu em omissão, vez que a decisão não decidiu sobre os 

pedidos expressamente formulados pela defesa. [...] Destarte, REJEITO os 

embargos de declaração opostos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56402 Nr: 2164-41.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:10557-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADO o REQUERENTE por intermédio de seu procurador, 

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

Processuais no importe R$ 1.007,21 (mil e sete reais e vinte e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

110/111. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o 

valor das custas, sendo 601,32 (seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos) e o valor da taxa judiciária de R$ 405,89 (quatrocentos e cinco 

reais e oitenta e nove centavos). Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra 

“custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 2164-41.2013.811.0020 vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16944 Nr: 561-74.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ISA MORAES ARAÚJO, WILLIAMS MORAIS 

DE ARAUJO, MARIA DEBORA RODOLFO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES MARTINS CARDOSO, DINAIR 

MARTINS CARDOSO, JÚLIO CÉSAR MORAIS, MARIA TEREZINHA MARTINS 

CARDOSO, DIRCE MARTINS CARDOSO, NILCE MARTINS CARDOSO, 

ITAMIR MARTINS CARDOSO (espólio), NAIR MARTINS CARDOSO, ITA 

MENDES DE MORAIS (espólio), NILZA MENDES DE MORAIS, MARIA 

MENDES DE MORAIS, AMAURI MENDES DE MORAIS, JOAQUIM MORAES 

LEÃO, TÂNIA MORAES LEÃO, ALBERTO MENDES DE MORAIS (espólio), 

IVAN MENDES DE MORAIS (espólio), IDÊ MENDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT, REGINA MARA CARVALHO CASTRO SOUZA - 

OAB:19.763/GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por ato, emitindo a guia para depósito no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 08 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58255 Nr: 1077-16.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERASA -SERVIÇO 

DE INFORMAÇÃO AOS BANCOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, DAYANA AZZULIN CURI - OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B-MT, Mário Cardi Filho - II - OAB:3.584-A-MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, SANI CRISTINA GUIMARÃES - 

OAB:154.348/OABSP

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

devidamente INTIMADO o EXECUTADO por intermédio de seus 

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

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 1.595,28 (mil 

quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 196. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

797,64 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) 

e o valor da taxa judiciária de R$ 797,64 (setecentos e noventa e sete 

reais e sessenta e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1077-16.2014.811.0020 vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3010 Nr: 204-31.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 
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processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14824 Nr: 1129-27.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO DE MELO, PAULO DE TARSO 

DO VAL SERAFIM, TANIELLA SILVA FRANCO ALVES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, para a 

diligência urbana, e R$ 3,00 por km rodado para a diligência rural, 

conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17828 Nr: 829-31.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA, Evandro Santos da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, Lucas Braga Marin - OAB:MT/16.300

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o Executado, através de seu Advogado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Decisão de fls. 140.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18129 Nr: 1203-47.2006.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PARIZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID HIGINO DA COSTA, ORESTINO HIGINO 

DA COSTA, KLEBER TOCANTINS MATOS, ALEX TOCANTINS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

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

OAB:5483/MT, FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:7603-B/MT, 

Heloísa Maria de Resende - OAB:19209-O/MT, Kleber Tocantins 

Matos - OAB:499

 Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade Embargado para que nos 

termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 

5.325,30 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), nos 

termos da r. sentença de fls. 333. Fica o intimando, cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 1203-47.2006.811.0020 vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto, imprima-o e após a efetivação do recolhimento, 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18129 Nr: 1203-47.2006.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PARIZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID HIGINO DA COSTA, ORESTINO HIGINO 

DA COSTA, KLEBER TOCANTINS MATOS, ALEX TOCANTINS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

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

OAB:5483/MT, FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:7603-B/MT, 

Heloísa Maria de Resende - OAB:19209-O/MT, Kleber Tocantins 

Matos - OAB:499

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

Senhoria devidamente INTIMADA por intermédio de seus procuradores, 

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

Processuais no importe R$ 5.025,94 (cinco mil e vinte e cinco reais e 

noventa e quatro centavos), nos termos da r. sentença de fls. 333. Fica o 

intimando, cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo: 

1203-47.2006.811.0020 vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o 

e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27708 Nr: 2091-11.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXFÁBIO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:8314-B/MT, MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:11.112-B-MT

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

devidamente INTIMADO a RÉ por intermédio de seus procuradores, para 

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

Processuais no importe R$ 1.638,59(mil seiscentos e trinta e oito reais e 

cinquenta e nove centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença de fls. 139/142. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 1.263,24 (mil duzentos 

e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) e o valor da taxa 

judiciária de R$ 375,35 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 2091-11.2009.811.0020 vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16615 Nr: 250-83.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO

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

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 09 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12984 Nr: 2736-12.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BATISTA DA SILVA, MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - 

OAB:21.926 OAB/GO, WENDER SOUSA AQUINO - OAB:19115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Autos nº: 2736-12.2004.811.0020

Código nº: 12984

Vistos, etc.

CUMPRA-SE o item 2 da decisão de fl. 202.

Alto Araguaia/MT, 26 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2273-60.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTIANE DE FREITAS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603-B/MT

 Código nº 31590

Vistos etc.

INFERIRO o pleito de fl. 86, vez que não restou comprovado nos autos o 

esgotamento das diligências possíveis para a localização do réu, de forma 

que a intimação por edital se mostra prematura.

Entretanto, verifica-se que às fls.71, o exequente apresentou dois 

endereços da executada, sendo expedida carta de citação aos 

respectivos endereços, tendo estas retornados com status “ausentes” e 

“desconhecido”, desse modo, DETERMINO a expedição de carta 

precatória, nos endereços indicados à fl.71, com a finalidade de intimação 

da executada, por oficial de justiça.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17546 Nr: 740-08.2006.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 17546

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Maria Aura de Souza 

Ferreira em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Às fls. 230/234, foram expedidos os alvarás para o levantamento dos 
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valores pagos a título de cumprimento de sentença, transcorrido in albis o 

prazo para o esclarecimento do pagamento integral do objeto da lide, 

sendo assim interpretado na anuência do adimplemento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52989 Nr: 2447-98.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTENI ALVES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Autos n. 2447-98.2012.811.0020

Código n. 52989

Vistos em correição.

Trata-se de ação penal proposta em desfavor de Alteni Alves Lourenço, 

com o fito de apurar a prática do crime previsto no art. 163, parágrafo 

único, III, do Código Penal.

Em audiência realizada na data de 02/12/2015, foi proposta e aceita pelo 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, sujeitando-se ao cumprimento de algumas condições, impostas em 

audiência.

Entre um ato e outro, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do acusado, uma vez que este cumpriu integralmente as 

condições (fls. 83).

DECIDO.

Dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o seguinte:

Artigo 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denuncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena 

(artigo 77 do código penal).

§ 5º - Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em tela, verifica-se que o prazo da suspensão condicional 

expirou sem que tenha havido a sua revogação, motivo pelo qual a 

extinção da punibilidade da denunciada é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALTENI ALVES LOURENÇO.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas as comunicações 

necessárias, bem como às devidas baixas.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de outubro de 2019

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52893 Nr: 2345-76.2012.811.0020

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIANO VANO (Espólio), ISAURA FONTES PARRA 

VANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTÁRIO MIGUEL SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, VITOR MUSA GONÇALVES - OAB:17.747/MT

 Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE RETENÇÃO, 

para determinar a dedução do valor de R$ 944.887,84 (novecentos e 

quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro 

centavos) do montante apurado, em favor do embargado, nos Autos n. 

34359 (liquidação de sentença). Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do Art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, cada parte 

arcará com os respectivos honorários advocatícios, ao passo que 

condeno o embargado a ressarcir 50% (cinquenta por cento) do valor das 

custas adiantado pelo embargante. Nesse ponto, determino, desde já, seja 

a referida despesa processual (custas) deduzida do crédito do 

embargado, segundo apurado na liquidação de sentença em apenso (cód. 

34359).TRASLADE-SE cópia desta decisão para os Autos n. 34359, em 

apenso.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

os autos, com as anotações e baixas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 08 de 

janeiro de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79057 Nr: 628-53.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TUBOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS G.D.L - EIRELI ME, 

JOSÉ DOS SANTOS SALAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 628-53.2017.811.0020 Cód. 79057 Vistos, etc. [...] Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por TUBOS E ACESSÓRIOS 

INDUSTRIAIS G.D.L-EIRELI-ME contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL 

HENRIQUE PEIXOTO, localizado nesta comarca, visando ordem 

mandamental para liberação de mercadorias. Ante o exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA. Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 1885-45.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARTINELLI JÚNIOR, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR 

- OAB:27.347 PR, MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT

 Código dos autos: 105485 - Nº 1885-45.2019.811.0020

Tipo de Ação: Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Rafael Shweger

Advogado: Mauro Marcio Dias Cunha
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CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, consoante o teor da juntada de ref: 206, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado do denunciado 

Rafael Schweger para, no prazo de 05 dias, apresentar o endereço da 

testemunhas: Adonias Batista da Silva, Dayane Porto Ferreira, Edione 

Souza da Silva e Mauro Ferreira.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11942 Nr: 1837-14.2004.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTÁRIO MIGUEL SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO VANO (Espólio), ISAURA FONTES 

PARRA VANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Código nº 11942

Vistos etc.

INTIME-SE, a parte exequente para que dê andamento ao feito, pugnando o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25817 Nr: 298-37.2009.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR SEVERINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 298-37.2009.811.0020

 Código nº 25817

Vistos, etc.

Quanto ao comprovante de pagamento de fl. 116, manifeste-se o autor no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação.

 Após, FAÇAM-ME os autos conclusos.

Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56586 Nr: 2346-27.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Autos nº 2346-27.2013.811.0020

 Código nº 56586

Vistos, etc.

Trata-se de execução de honorários proposta por José Arlindo do Carmo, 

em face do Município de Alto Araguaia/MT.

 Às fls. 145, o executado informou o pagamento dos valores exigidos a 

título de honorários de sucumbência.

 Na sequência, foi determinada a intimação do autor para manifestar-se, 

sendo o silêncio interpretado como quitação (fl. 146).

Embora devidamente intimado via DJe (fl. 148), o advogado exequente, 

deixou de manifestar-se nos autos, conforme certificado à fl. 149.

Assim, devidamente intimada, a requerente nada manifestou, 

presumindo-se, portanto, a quitação do débito ora exigido, pelos 

documentos apresentados pelo requerido.

 Desse modo, ante a inércia do exequente, JULGO EXTINGO o executivo, 

nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 16977 Nr: 547-90.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 16977

Vistos, etc.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados, 

transferindo-se as quantias para à conta a ser indicada pelo autor.

 Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12984 Nr: 2736-12.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BATISTA DA SILVA, MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - 

OAB:21.926 OAB/GO, WENDER SOUSA AQUINO - OAB:19115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 
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28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 10 dias, manifestar quanto à 

impugnação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 09 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86291 Nr: 4608-08.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODON JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Comarca de Alto Araguaia - MT

Juízo da 2ª Vara Criminal de Cível

Autos: 4608-08.2017.811.0020 – Código 86291

Autor(a): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado(a): Cleodon José de Oliveira

Certifico que, nesta data, procedo a intimação dos advogados ARTHUR 

REZENDE WALDSCHMIDT, OAB/MT 12624-O; e MOISES BORGES 

REZENDE JUNIOR, OAB/MT 5374/O representantes do Denunciado 

CLEODON JOSÉ DE OLIVEIRA, a tomarem ciência acerca do teor da 

juntada de Ref: 40, visto que a audiência designada pelo Juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT para a data de 22/01/2020, 

referente a carta precatória expedida às Ref: 36.

Geisyane Fernandes Rodrigues

Estagiária – matr.: 36156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28293 Nr: 2644-58.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO MOURA, JOÃO RIBEIRO MOURA, ONDINA 

BARBOSA MOURA, GERSON RIBEIRO MOURA JUNIOR, CARMEN RIBEIRO 

ATAÍDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON RIBEIRO MOURA (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE - OAB:16.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes na pessoa de seus advogados, para comparecerem 

a audiência designada para o dia 18/02/2020 às 15h00min (MT)que se 

realizará no CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58516 Nr: 1296-29.2014.811.0020

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1296-29.2014.811.0020

Código n. 58516

Vistos em correição.

INTIME-SE, pela derradeira vez, o denunciado, para que apresente 

resposta à acusação, sob pena de lhe ser nomeado defensor dativo.

Sem prejuízo, INTIME-SE o advogado constituído à fl. 46 para que, se for o 

caso, regularize a representação processual do denunciado e ofereça a 

resposta à acusação no prazo legal.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de outubro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71659 Nr: 1393-58.2016.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TICIANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUZIA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 A inicial foi recebida à ref. 04.A requerida em sua contestação arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a ação demarcatória 

deve ser intentada em desfavor do proprietário/confinante da área, e que 

sua área matrícula 493 não faz divisa com a matrícula do requerente, isto 

é matrícula 3957. Esclarece ainda, que além das limitações naturais, o 

único confinante com o imóvel do requerente é o senhor Jerônimo David 

Campos. No mérito, arguiu o usucapião da área, visto que na posse do 

imóvel (matrícula 493), nas marcações ora existentes à mais de 40 

(quarenta) anos, postulando ao final pela improcedência dos pedidos 

autorais. O autor apresentou impugnação à ref. 39.Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. Inicialmente, considerando a alegação do requerido de 

ilegitimidade passiva, faz-se necessário verificar se há ou não 

confrontação de propriedades. Isso porque, segundo o autor, o erro 

encontra-se na demarcação junto ao ponto da Cabeceira da Flor Roxa, já 

o réu embora aduza não ser confinante da mencionada área, juntou 

matrícula de sua propriedade, onde aponto como ponto de confrontação à 

barra da grota da Flor Roxa. Assim, visando esclarecer a localização das 

propriedades das partes, DETERMINO a intimação do autor, para que 

apresente mapa descritivo, onde seja possível visualizar o posicionamento 

da matrícula nº 3957 do autor, bem como a matrícula de nº 493 da 

requerida e demais matrículas confrontantes. Prazo: 10 (dez) dias. Após, 

RETORNEM os autos conclusos, para análise das preliminares e 

saneamento do feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2019Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72593 Nr: 1909-78.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE APARECIDA GOZOLLA DE OLIVEIRA, 

JOSÉ CARLOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizete Aparecido Cruz 

Rosa - OAB:360950, Edlaine de Fátima Borile Cassemiro - 

OAB:34224, JOSE CARLOS DA ROCHA - OAB:12676/A, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 . 6. O Ministério Público Federal, no exercício de sua função institucional 

(Constituição Federal, art. 129, incs. I e II; Lei Complementar 75/93, art. 6º, 

XII; e Estatuto do Idoso, art. 74), tem legitimidade para ajuizar ação civil 

pública com o escopo de impedir o oferecimento de serviços de 

advocacia, que alega ser feito mediante a cobrança excessiva e abusiva 

de horários, para a propositura de ações judiciais referentes ao já 

pacificado direito à revisão de benefícios previdenciários mediante a 

incidência do IRSM. 7. Agravo interno provido para o fim de dar provimento 

ao recurso especial. (AgInt no REsp 1528630/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 08/09/2017) Desse modo, antes 

mesmo de se analisar as questões preliminares arguidas na contestação, 

impõe-se o exame do pressuposto processual relativo a competência, a 

fim de se evitar futuras arguições de nulidade. Ante o exposto, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Federais da Subseção 

Judiciária de Rondonópolis/MT, à qual determino a remessa dos autos, com 

nossas homenagens de estilo. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93833 Nr: 1702-11.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENIFFER ALINE DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. Apolo 93833

Tendo em vista o caráter infringente dos embargos de declaração, 

MANIESTE-SE o recorrido, no prazo legal.

Após, RETORNEM conclusos.

Alto Araguaia-MT, 09 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96836 Nr: 2788-17.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO SAMITA MAIA ALMEIDA, ESPÓLIO - MARIA 

DAS GRAÇAS MAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO MAIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA - OAB:26165/B

 Cód. Apolo 96836

Considerando que a narrativa da inicial sugere que a indicação do espólio 

no polo ativo trata-se de erro material, INTIME-SE o requerente para que 

esclareça e, se for o caso, retifique o polo ativo da ação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Alto Araguaia-MT, 09 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22261 Nr: 219-92.2008.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSÉ DE MORAIS, ADJAR PEREIRA 

LINHARES, JOSÉ ANTONIO MESQUITA, DEUSNADETH RODRIGUES DUTRA 

- vulgo "Caçula", OTALÍCIO NAVES PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ANTONIO MESQUITA, Cpf: 

07729723115, Rg: 1.743.095, Filiação: Antonia da Silva Mesquita e Laércio 

Coutinho de Mesquita, data de nascimento: 15/06/1953, brasileiro(a), 

natural de Três Lagoas-MS, divorciado(a), profissional liberal. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/02/2020 ÀS 

14H00MIN (MT) NO CEJUSC DESTA COMARCA.

Despacho/Decisão: Autos nº 219-92.2008.811.0020Cód. 22261Vistos 

etc.Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Novo Código de 

Processo Civil, visando à composição amigável entre as partes, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, no dia 18 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14Hser realizada no 

Cejusc local.Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência.O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, ut§ 8.º do art. 334 do NCPC.Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2019.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Alto Araguaia, 09 de janeiro de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96890 Nr: 2815-97.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Gioli - OAB:24.978/O- 

MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

requerido na obrigação de fazer consistente em fornecer ao autor o leite 

Neoforte, na proporção de oito latas mensais de 400 (quatrocentos) 
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gramas, até a suspensão da indicação médica, sob pena de multa diária. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78504 Nr: 275-13.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK V. UEHARA EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para anular 

a decisão de ref. 39, determinando o prosseguimento da busca e 

apreensão.Nessa perspectiva, DETEMINO o cumprimento da liminar de ref. 

15, nos termos em que proferida.INTIMEM-SE.Alto Araguaia/MT, 09 de 

janeiro de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101101 Nr: 4400-87.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID ROSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de INGRID ROSA ARAÚJO, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão. b)Da defesa prévia.Analisando a resposta 

apresentada (ref. 113) e tudo mais que dos autos consta, verifico não 

incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 

397 do Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade.Diante 

disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 17H:00 

MIN.Considerando que a ré encontra-se segregada na comarca de 

Rondonópolis-MT, de modo que o interrogatório se dará por 

videoconferência, assim, DEPREQUE-SE o interrogatório àquela comarca, 

informando a data da audiência para as providencias necessárias à 

realização do ato. INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para 

comparecerem à audiência mencionada.INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas nos autos, para comparecerem à audiência ora designada, sob 

as penas da lei. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

inquirição de testemunhas residentes fora da comarca.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto Araguaia-MT, 

10 de janeiro de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2189-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - 

OAB:12213-MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 15386/O

 Código nº 95510

Vistos, etc.

Ante o pedido de ref. 147, INTIME-SE o réu para que no prazo de 05 

(cinco) dias, indique os bens que pretende a restituição, juntado os 

respectivos comprovantes de propriedade, devendo os autos retornarem 

conclusos para apreciação do pedido, após a juntada do acórdão.

 No mais, RETORNEM os auto a 2ª Instância para julgamento do recurso.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 07de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75132 Nr: 3487-76.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DE FARIAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu DONIZETE DE FARIAS DIAS 

da imputação que lhe é feita, pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c 

artigo 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006, e artigo 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o que faço com fulcro artigo 386, VII, do Código 

de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69755 Nr: 600-22.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI MATEUS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Gioli - OAB:24.978/O- 

MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 10 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53206 Nr: 2686-05.2012.811.0020
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BRAZ BATISTA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO BRÁZ BATISTA - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO HENRIQUE ZAIDAN 

VILELA DE ARAÚJO - OAB:31.985/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a parte autora por seu procurador, para que 

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

Processuais no importe R$ 2.200,08 (dois mil e duzentos reais e oito 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 75/76 . 

Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor 

das custas, sendo R$ 1.100,04 (mil e cem reais e quatro centavos) e o 

valor da taxa judiciária de R$ 1.100,04 (mil e cem reais e quatro centavos). 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 2686-05.2012.811.0020, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28812 Nr: 202-85.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BISOGNIN SANTI, ANELINDRA 

OTTONI DE CARVALHO SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - OAB:11.082/MT

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

devidamente INTIMADA à parte Requerida por seus procuradores, para 

que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas 

Processuais no importe R$ 1.131,62 (mil cento e trinta e um reais e trinta e 

dois centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 120 

. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor 

das custas, sendo R$ 565,81 (quinhentos e sessenta e cinco reais e 

oitenta e um centavos) e o valor da taxa judiciária de R$ 565,81 

(quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 202-85.2010.811.0020, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91499 Nr: 544-18.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RITA CANDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR a ré ANA RITA CANDIDO DOS SANTOS, como incursos nas 

sanções do artigo 155, § 2º, do Código Penal. [...] CUMPRAM-SE as demais 

disposições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao 

caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 10 de janeiro 

de 2020.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28718 Nr: 108-40.2010.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE JESUS MACEDO -ME, CARLOS DE 

JESUS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS DE JESUS MACEDO -ME, CNPJ: 

04463718000175 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS DE 

JESUS MACEDO, Cpf: 69870071104, brasileiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CARLOS 

DE JESUS MACEDO -ME e CARLOS DE JESUS MACEDO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12691/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$8.371,65 - Valor Atualizado: R$8.371,65 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Nos termos da Súmula 414 do STJ, a 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades. É o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação 

editalícia dos executados.EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do 

ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da LEF.Transcorrido o 
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prazo de resposta, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Após, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de janeiro de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33665 Nr: 1200-19.2011.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS 

VALE DO ARAGUAIA, WALDOMIRO CABECIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS VALE DO ARAGUAIA, CNPJ: 37502986000108. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINÁRIA DE MATO GROSSO em 

face de COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS VALE DO ARAGUAIA 

e WALDOMIRO CABECIONE, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Anuidade, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1000/2003, 1739/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/05/2003

 - Valor Total: R$11.157,96 - Valor Atualizado: R$11.157,96 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Nos termos da Súmula 414 do STJ, a 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades. É o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação 

editalícia dos executados.EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do 

ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da LEF.Transcorrido o 

prazo de resposta, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Após, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de janeiro de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52017 Nr: 1313-36.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES DA SILVA, ALVERSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON ANTONIO LOPES 

DE ALMEIDA - OAB:18.005/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE LOPES DA SILVA, Cpf: 

53190963134, Rg: 783.378, Filiação: Luzia Lopes da Silva e Martílio José 

da Silva, data de nascimento: 20/12/1970, brasileiro(a), natural de 

Rondon-RO, casado(a), motorista, Telefone (66) 9959-6664 e atualmente 

em local incerto e não sabido ALVERSON JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

28445678191, Rg: 0.371.685-6, Filiação: Francelina Pereira da Silva, data 

de nascimento: 10/07/1961, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

casado(a), varredor de carretas ( dc* ), Telefone 66/9633-9185. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS DENUNCIADOS para, no prazo de 

30 (trinta) dias, informarem seus dados pessoais e bancários para 

levantamento da fiança, nos termos da Decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Ante a certidão de fls.178, determino a 

intimação dos sentenciados via edital, para que no prazo de 30 (trinta) 

dias, informem a este juízo, seus dados pessoais e bancários para 

levantamento das fianças.Caso não haja manifestação de interesse, 

CERTIFIQUE-SE, e neste caso, fica desde já DETERMINADA a doação dos 

valores a entidades previamente cadastradas na Diretoria do Foro. Depois 

de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 24 de julho 

de 2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de janeiro de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57806 Nr: 705-67.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERSON LUSTOSA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEI CAMILO, REJANE BISOGNIN - ME, ALL - 

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA OLIVEIRA MARTINS 

MIOTTO - OAB:38746, TULIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA DUARTE - 

OAB:30.860/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82329

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REJANE BISOGNIN - ME, CNPJ: 

04687359000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta pelo Requerente em desfavor dos Requeridos em 

virtude de acidente automobilístico ocorrido entre os envolvidos.

Despacho/Decisão: Vistos EM CORREIÇÃO.Feito em ordem.1. DEFIRO o 
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pedido de fl. 208.2. DETERMINO a citação por edital da parte requerida 

REJANE BISOGNIN - ME, com prazo de 30 (trinta) dias, para sua regular 

ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando 

na espécie o regramento do artigo 231ss do CPC.3. No mais, INTIME-SE a 

parte requerente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

certidão de fl. 212.4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2015.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de janeiro de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 1873-75.2012.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

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

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO ANTÔNIO MENEGON, Cpf: 

85461741800, Rg: 9.484.379, Filiação: Adelice Carrilho Menegon e João 

Ruiz Menegon, data de nascimento: 02/07/1957, brasileiro(a), natural de 

Américo de Campos-SP, separado(a) judicialmente, pecuarista (dc*), 

Telefone 6634811903. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PEDRO 

ANTÔNIO MENEGON, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Multa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6780/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/05/2012

 - Valor Total: R$11.513,32 - Valor Atualizado: R$11.513,32 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Ante a informação do Oficial de Justiça às 

fls. 34, de que o executado reside no endereço indicado nos autos, 

todavia não se encontrava no local no momento do cumprimento do 

mandado, DETERMINO seja realizada nova tentativa de citação no 

endereço constante dos autos. Restando a diligencia negativa, desde já, 

DEFIRO o pedido de fls. 39, uma vez que nos termos da Súmula 414 do 

STJ, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas 

as demais modalidades. É o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação 

editalícia dos executados.EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do 

ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da LEF.Transcorrido o 

prazo de resposta, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Após, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de janeiro de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58228 Nr: 1054-70.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON JOSE DOS SANTOS, Cpf: 

62112414100, Rg: 0.933.487-4, Filiação: Lucinda Manoel dos Santos e 

Jose Luiz dos Santos, data de nascimento: 18/06/1976, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a), (dc*), Telefone (66) 9687-8305. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar dados da conta bancária para transferência do 

valor da fiança, nos termos da Decisão abaixo transcrita.

Despacho /Dec isão :  Au tos  n º1054 -70 .2014 .811 .0020Cód igo 

nº58228Vistos em correição.Ante a certidão de fls. 84, DETERMINO a 

citação por edital do denunciado, para que apresente conta para transferir 

o valor da fiança.Caso não haja manifestação de interesse, 

CERTIFIQUE-SE, e neste caso, fica desde já DETERMINADA à doação dos 

valores ao Conselho de Direito da Criança e do Adolescente do Município 

de Alto Araguaia/MT, (Agência 512-6, Conta 26645-0, Banco do 

Brasil).Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Alto Araguaia/MT, 14 de outubro de 2019.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de janeiro de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 895-54.2019.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE MORAIS, CREUZA NUNES FERREIRA 

MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23679-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para 

determinar que sejam limitados a 12% (doze por cento) ao ano os juros 

remuneratórios incidentes sobre a cédula rural que embasa a execução 

em apenso (Cód. 93489).No mais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo 

aos embargos à execução.[...].Publique-se. Registre-se. Intime-se. Alto 

Araguaia/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98695 Nr: 3536-49.2018.811.0020

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS CAMPOS, LEVIDIA 

MARIA DE JESUS GODINHO, LILIAN RODRIGUES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENDREW GARCIA - 

OAB:22.780/MT, PLINIO CARNEIRO COSTA - OAB:22.739-0/MT, TALINE 

REZENDE PANIAGO - OAB:22366-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Autos nº 3536-49.2018.811.0020

Código Apolo nº 98695

Vistos, etc.

 Cuida-se de incidente de remoção do inventariante promovido por Levidia 

Maria de Jesus Godinho, nos autos do Inventário n. 

356-69.2011.811.0020, em desfavor de Maria Madalena de Campos 

Borges.

À ref. 25, a requerente manifestou a desistência do incidente.

Intimada, a requerida concordou com a desistência, ref. 42.

Desse modo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do incidente, pelo que 

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado 

pela requerente.

Tratando-se de incidente processual, não há falar em custas ou 

honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Alto Araguaia/MT, 13 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56410 Nr: 2173-03.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANNA ALICE FERRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

58058397172, Rg: 843.461, Filiação: Idalina Vieira da Silva e Antônio 

Rodrigues da Silva, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 587,64 (Quinhentos e oitenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT". Fica o intimando, cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 2173-03.2013.811.0020, vai aparecer 

os dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma 

mensagem em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o 

CPF do pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, 

incluindo o valor das custas R$ 438,83 (Quatrocentos e trinta e oito reais e 

oitenta e três centavos) e o valor da Taxa R$ 148,81 (cento e quarenta e 

oito reais e oitenta e um centavos). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto, imprima-o e após a efetivação do recolhimento, 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 19 de novembro de 2019

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105534 Nr: 1915-80.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY DUARTE, WANDERSON JÚNIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 49) e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 DE MARÇO DE 2020 ÀS 

18H:00 MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

Outrossim, inobstante o pleito ministerial de ref.46, verifica-se que o 

denunciado Ronicley Duarte já foi devidamente citado, consoante certidão 

de ref. 29, razão pela qual INDEFIRO o pleito.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 08 de dezembro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71824 Nr: 1454-16.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEON CARLOS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 71824

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de JEON CARLOS LIMA DA SILVA, 

imputando a este o delito do artigo 306, § 1º, II, do CTB.

 Em audiência realizada na data de 29/09/2016, foi proposta e aceita pelo 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, sujeitando-se ao cumprimento de algumas condições, impostas em 

audiência.

Entre um ato e outro, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do acusado, uma vez que este cumpriu integralmente as 

condições (ref. 75).

DECIDO.

Dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o seguinte:

Artigo 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 
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inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denuncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena 

(artigo 77 do código penal).

§ 5º - Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em tela, verifica-se que o prazo da suspensão condicional 

expirou sem que tenha havido a sua revogação, motivo pelo qual a 

extinção da punibilidade da denunciada é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEON CARLOS LIMA DA SILVA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas as comunicações 

necessárias, bem como às devidas baixas.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de dezembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89882 Nr: 6167-97.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 28) e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 07 DE ABRIL DE 2020 ÀS 

13H:00 MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 08 de dezembro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187 Nr: 174-06.1999.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, ERNANI EVANDRO 

KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIM - OAB:16.300/MT, SIMONE 

FENGLER SPIERING - OAB:11920

 Intimação do advogado da parte Ernani Evandro Klassener do despacho 

abaixo transcrito:

Código nº 187 Vistos, etc. Considerando a informação de que o crédito 

ora executado foi cedido a Ernani Evandro Klassener, restando a referida 

cessão devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, 

DEFIRO o pedido de substituição processual (fl. 241) substituindo o polo 

ativo da demanda. Outrossim, antes de executar a decisão de fl. 218, a fim 

de evitar futura arguição de nulidade, determino a intimação dos 

executados da penhora realizada nos autos, visto que pendente até a 

presente data. Ressalto que a intimação será via DJe. No mais, INTIME-SE 

o autor para que apresente matrículas atualizadas dos imóveis 

penhorados. Prazo: 05 (cinco) dias. Na sequencia, CPROCEDA-SE a 

avaliação, conforme determinado à fl. 218. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2019 Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72341 Nr: 1704-49.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍLIO DINAGLEY GONÇALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que, apesar da parte devedora, haver 

sido devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10623, 

disponibilizado em 21/11/2019 e publicado em 22/11/2019, para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar quanto o recolhimento das custas 

processuais, esta deixou transcorrer em 28/11/2019 o prazo concedido 

sem qualquer manifestação nos autos. O referido é verdade e dou fé.

Alto Araguaia, 16 de janeiro de 2020

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55941 Nr: 1684-63.2013.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOR, NEUDA ISMÉRIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA 

SILVA, Cpf: 01430733110, Rg: 1671496-2, Filiação: Oliva Rodrigues e 

Minervino Gomes da Silva, data de nascimento: 06/04/1983, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, convivente, operador de produção de 

fábrica. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 757,80 (Setecentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT".Fica o intimando, cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 
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TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 1684-63.2013.811.0020, vai aparecer 

os dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma 

mensagem em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o 

CPF do pagante. Marcar o item custas e preencher com o valor R$ 567,67 

(quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e o valor 

da Taxa R$ 190,13 (cento e noventa reais e treze centavos). Clicar em 

gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o e após a efetivação 

do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum 

desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

OU SE PREFERIR, DIRIJA-SE ATÉ A CAA DO FÓRUM PARA IMPRESSÃO 

DA GUIA..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 21 de novembro de 2019

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94786 Nr: 1890-04.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA SANTOS CARDENAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora acerca da data da perícia a ser realizada no dia 

20 de fevereiro de 2020, às 13h, no PSF Júlio Alves de Oliveira, nos 

termos do documento juntado no andamento de referência 68.

Alto Araguaia - MT, 17 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59838 Nr: 2285-35.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL RODRIGUES DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS, ISMAR 

RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 20 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95041 Nr: 2012-17.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DAVID DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Intimação do réu acerca da parte dispositiva da sentença: "...JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu 

ANDERSON DAVID DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 

155, do Código Penal. ...Assim, torno DEFINITIVA A PENA de 01 (um) ano e 

10 (dez) meses de reclusão, e 72 (setenta e dois) dias-multa. ...O regime 

inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, 

§ 2º, “c”, do Código Penal e sumula 269, do STJ. ...Ausentes os requisitos 

legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, 

incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código 

Penal. ...reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, na forma do 

art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. ...Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 

do CPP...".

Citação

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001016-65.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE SIRAHATA OAB - MS16403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001016-65.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 18.800,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR 

Endereço: Estrada Rural 0, 60, Fazenda Barra do Melancia, no Gato Preto, 

Rural, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Rua Silvio Jose de Castro Maia, 534-684, Energisa, Boiadeiro, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, 

com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: CEJUSC Data: 

28/01/2020 Hora: 14:00 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de rito comum proposta por Leandro Ferreira de Aguiar em desfavor 

de Energisa Mato Grosso, na qual pretende, em antecipação dos efeitos 

da tutela, seja determinado à requerida que reestabeleça o serviço de 

fornecimento de energia elétrica em favor do autor. Para tanto, aduz que, 

na condição de pecuarista e proprietário de imóvel rural, vem sofrendo 

com a má prestação de serviço pela reclamada ante as quedas diárias de 

energia, sendo que, desde 25/09/2019, está sem o fornecimento do 

serviço, apesar de já ter formalizado diversas reclamações; assevera que 

nunca atrasou qualquer pagamento de faturas de energia. No id. 

24847217, o autor desistiu do pleito antecipatório, afirmando que o serviço 
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havia sido restabelecido pela requerida. No id. 25356682, emendou a inicial 

para relatar novos eventos de interrupção do fornecimento de energia 

elétrica, pelo que renovou o pedido de antecipação de tutela, no id. 

27055349, a fim de que seja arbitrada multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por cada interrupção do serviço que ocorrer durante o 

trâmite do processo. É o breve relato. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. No caso em tela, denota-se que o reclamante 

instruiu a ação com elementos que dão respaldo à tese de que não possui 

débitos junto à reclamada, conforme se extrai da fatura acostada ao feito, 

relativa ao mês de setembro/2019, na qual é informada a inexistência de 

débitos anteriores. Ademais, o requerente efetuou diversas reclamações 

acerca da interrupção do serviço de energia elétrica, conforme protocolos 

juntados aos autos, porém, sem êxito, sendo que a única resposta obtida 

pelo consumidor diz que “Fique tranquilo, já estamos buscando a melhor 

solução para o seu caso”. Ou seja, além de não resolver a demanda do 

cliente, não indica sequer qual o óbice para tanto, de modo que o 

reclamante fica em situação de extrema desvantagem, sem o fornecimento 

do serviço pela concessionária, apesar de cumprir com as obrigações 

pecuniárias que lhe competem. Mesmo após o ajuizamento da ação, ao 

que tudo indica, a falha no serviço subsiste, não sendo apontado pela 

reclamada, nos atendimentos prestados ao cliente, a existência de 

qualquer inadimplência do consumidor. Nesse cenário, vislumbro a 

plausibilidade jurídica da tese autora, estando presente a probabilidade do 

direito invocado (fumus boni iuris), ao passo que o risco da demora 

decorre dos transtornos e prejuízos que o reclamante já vem 

experimentando no desempenho de suas atividades enquanto pecuarista 

e morador de imóvel rural, considerando-se ainda a essencialidade do 

serviço em questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para determinar à parte ré que se abstenha de fornecer o 

serviço de energia elétrica ao consumidor fora das hipótese legalmente 

admitidas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, 

ou seja, por cada interrupção que venha a ser devidamente comprovada 

nos autos. Tendo em vista a verossimilhança das alegações iniciais e 

considerando a hipossuficiência técnica e informacional do reclamante, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No mais, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO para o dia 28 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 14H:00MIN, a 

qual será realizada no CEJUSC desta comarca. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida, para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso 

infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o 

prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Por fim, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Alto Araguaia-MT, 12 de dezembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Alto Araguaia, 9 de janeiro de 2020. Igor 

Cavalcante de Souza (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000582-76.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERA GOMES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO OAB - MT15226/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA GOMES MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000582-76.2019.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação de 
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interdição movida pro Vera Gomes Monteiro, em face de sua genitora 

Wanda Gomes Monteiro. A liminar foi deferida ao id. 22087488, sendo a 

requerente nomeada como curadora provisória da requerida. Parecer 

ministerial ao id. 22579557. Audiência de inspeção realizada ao id. 

25017319, oportunidade em que foi concedido prazo para manifestação 

da interditanda, nos termos do artigo 752 do CPC. Certidão de decurso de 

prazo ao id. 26342615. Vieram os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Fundamento e DECIDO. Como se sabe, a interdição é o 

instituto que declara a incapacidade de uma pessoa, seja relativa ou 

absoluta. Assim, não resta dúvida que as consequências geradas por ela 

trazem efeitos graves ao indivíduo, uma vez que este ficará privado de 

realizar os atos da vida civil. Portanto, tenho que é necessária a 

realização do exame pericial, por médico nomeado pelo juízo, a fim de 

constatar a incapacidade da interditanda. Desta feita, intime-se a 

Secretaria de Saúde Municipal para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

um médico psiquiatra. Deverá no mesmo prazo, agendar data indicando 

hora e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Desde já, como 

quesitos do Juízo, a serem respondidos pelo perito, ficam estabelecidos 

os seguintes: a) A interditanda é portador de enfermidade ou deficiência 

mental? b) Essa enfermidade ou deficiência é permanente? c) Essa 

enfermidade ou deficiência mental tornam a interditanda totalmente incapaz 

de compreender seus atos e manifestar livremente sua vontade? d) Essa 

enfermidade ou deficiência mental tornam a interditanda parcialmente 

incapaz de compreender seus atos e manifestar livremente sua vontade? 

e) A interditanda necessita utilizar remédios controlados? Em caso 

positivo, quais os seus efeitos? f) A interditanda é ébrio habitual, ou 

viciada em tóxicos? Caso positivo, essa circunstância reduz seu 

discernimento? Fica facultado ao representante do Ministério Público e à 

defesa da interditanda a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, 

no prazo de cinco dias. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do CPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do CPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

MANIFESTEM-SE as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477, §1º, do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001186-37.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZITA SILVA DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001186-37.2019.8.11.0020. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por Massey Ferguson 

Administradora de consórcios LTDA, em face de Neuzita Silva Macedo 

Campos, em que requer a concessão de liminar de busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente. Sustenta a parte autora que em 

decorrência disso, na data de 24/10/2016 por meio de Termo de Cessão e 

Transferência n° 124.429, a requerida passou a ser a titular dos direitos e 

obrigações do grupo n° 0359, administrado pela autora, sendo titular da 

cota n° 779. Dessa forma, na condição de participante ativa do grupo, a 

requerida passou a fazer suas contribuições, quando então foi 

contemplada na forma prevista pelo Regulamento, recebendo os bens 

abaixo descritos: 1 – TRATOR AGRÍCOLA, MODELO MF 4292/4, MARCA 

MASSEY FERGUSON, CHASSI Nº AAAT0007VGC016095, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2016/ MODELO 2016, MOTOR Nº GMD335054, SÉRIE Nº 

4292428422 E NOTA FISCAL Nº 27.875; 2 – GRADE ARADORA 

CONTROLE REMOTO INTERMEDIÁRIO CRI-NOVO, SERIE DO PRODUTO 

01023481002001, MARCA BALDAN, ANO DE FABRICAÇÃO/ANO DE 

MODELO 2015 E NOTA FISCAL Nº 27.873; 3 – REBOQUE PARA TRATOR 

AGRÍCOLA COM CAPACIDADE 6000 KG NOVO, MARCA FACCHINI, ANO 

DE FABRICAÇÃO/ANO MODELO 2015, SÉRIE Nº SP7FN107600DV4785 E 

NOTA FISCAL Nº 27.874; 4 – PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA PDM NOVO, 

MARCA BALDAN, ANO DE FABRICAÇÃO/ANO DE MODELO 2015, SÉRIE 

Nº 60343695001001 E NOTA FISCAL Nº 27.872 Narrou que a requerida 

está em mora, diante do inadimplemento das contribuições, o que 

acarretou o vencimento antecipado de sua dívida, que atualizado, remonta 

ao montante de R$ 125.195,82 (cento e vinte e cinco mil, cento e noventa 

e cinco reais e oitenta e dois centavos). Notificação extrajudicial ao id. 

26409962. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o negócio jurídico entabulado pelas partes tem por objeto um 

contrato de alienação fiduciária, para aquisição dos bens acima descritos. 

Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação 

extrajudicial, conforme notificação enviada ao endereço do requerido (id. 

26409962), sendo que, mesmo após a referida notificação, a requerida 

permaneceu inadimplente. Sendo assim, presentes os requisitos do 

Decreto Lei 911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a 

expedição do mandado de busca a apreensão dos seguintes bens: i) 

TRATOR AGRÍCOLA, MODELO MF 4292/4, MARCA MASSEY FERGUSON, 

CHASSI Nº AAAT0007VGC016095, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/ MODELO 

2016, MOTOR Nº GMD335054, SÉRIE Nº 4292428422 E NOTA FISCAL Nº 

27.875; ii) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO INTERMEDIÁRIO 

CRI-NOVO, SERIE DO PRODUTO 01023481002001, MARCA BALDAN, ANO 

DE FABRICAÇÃO/ANO DE MODELO 2015; iii) REBOQUE PARA TRATOR 

AGRÍCOLA COM CAPACIDADE 6000 KG NOVO, MARCA FACCHINI, ANO 

DE FABRICAÇÃO/ANO MODELO 2015, SÉRIE Nº SP7FN107600DV4785; iv) 

PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA PDM NOVO, MARCA BALDAN, ANO DE 

FABRICAÇÃO/ANO DE MODELO 2015, bem como seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente. Executada a liminar, CITE-SE o 

requerido desta ação, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, 

conforme os valores apresentados na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe 

permitido apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no 

artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois de efetuada a busca a 

apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM por intermédio do 

sistema RENAJUD, a fim de evitar a venda para terceiros. Caso seja 

executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem que a parte 

requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a propriedade 

e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do § 1° 

do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, não sendo o bem encontrado 

ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a parte autora para 

a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Alto Araguaia-MT 07 de janeiro de 2020. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000241-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIR CARVALHO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 1000241-84.2018.811.0020 Vistos, etc. INDEFIRO o pedido da 

parte autora (id. 24420458), uma vez que cabe ao interessado promover 

as diligências necessárias para a localização do endereço atualizado da 

parte, não havendo, in casu, a demonstração do esgotamento dos meios 

possíveis de localização ou a comprovação da impossibilidade, na forma 

do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos casos de comprovada 

impossibilidade, a busca pelo endereço das partes e testemunhas deverá 

ser feita pela parte interessada (Ministério Público, Defensoria Pública e 
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Advogados) e não pela secretaria do juízo”. INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação do requerido nos autos 

ou comprovar a impossibilidade para tanto, sob pena de extinção anômala 

do processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001075-53.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIVEIRA FREITAS OAB - MT26872/O (ADVOGADO(A))

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

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 10001075-53.2019.811.0020 Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. 

OFICIE-SE a CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL, para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, saldo porventura existente em nome do 

de cujus PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA, remetendo-se cópia da certidão de 

óbito e dos documentos pessoais. No mais, INTIME-SE a parte autora para 

comprove sua habilitação como dependente perante a Previdência Social, 

nos termos do art. 1º, da Lei nº 6.858/80. DEIXO de intimar o Ministério 

Público para intervir no feito vez que ausente os requisitos do artigo 178 

do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de 

janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001245-25.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE FIGUEIREDO SOBRINHO LUIZ (EXECUTADO)

C. DE F.S. LUIZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001245-25.2019.8.11.0020. Vistos, etc. 

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

pretendendo o recebimento de quantia constante de certidão da dívida 

ativa. Recebo a inicial em todos seus termos. Todavia, consoante o 

Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

o qual prevê o arquivamento provisório das execuções fiscais, cujo valor 

do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal 

do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ. No caso em tela, verifica-se que o valor do débito 

executado é inferior ao patamar mencionado no aludido provimento. Desse 

modo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução, sem baixa 

no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico. Registre-se, 

por fim, que a remessa dos autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judicias, nem definem o ônus da 

sucumbência (art. 2º, Prov. 13/2013, CGJ/TJMT). CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001211-50.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BENTO ROSA BERIGO (EXECUTADO)

AMANDA B. ROSA BERIGO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1001211-50.2019.811.0020 Vistos, etc. CITE-SE o executado, 

por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da Lei n° 6.830/80, para, 

no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. Caso não seja 

positiva a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 8° inciso III 

da Lei 6830/80. O executado poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de trinta (30) dias, contados da intimação da penhora. Não pago o 

débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora. No 

caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme 

inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis. O leilão 

será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias. 

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3, 

inciso I do CPC/2015. Caso reste negativa a citação do executado DÊ-SE 

vista dos autos a Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 20 (vinte) 

dias apresentar nos autos endereço atualizado. Desatendido, ficam, 

desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, caput, da LEF) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o art. 1.181 da CNGC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-60.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA (AUTOR(A))

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA (AUTOR(A))

WAGNER ALEXANDRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE OAB - MS19053 

(ADVOGADO(A))

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER OAB - MT24322/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FONTES VANO (RÉU)

MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000014-60.2019.8.11.0020. Vistos, etc. 

Ciente da decisão do Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao 

recurso a fim de possibilitar o parcelamento das custas, desse modo, 

INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento da quantia 

corresponde ao valor das custas e taxas de R$ 4.275,00 (quatro mil 

duzentos e setenta e cinco reais), em 05 (cinco) parcelas iguais de R$ 

855 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), para pagamento até o 10º dia 

de cada mês, até o vencimento da última parcela, fluindo o prazo a partir 

da intimação desta decisão. II – Frisa-se que o não pagamento acarretará 

a inscrição do nome da parte autora no cadastro de dívida ativa da 

Fazenda Pública Estadual. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia-MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000378-66.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 127 de 2710



Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000378-66.2018.8.11.0020. Vistos, etc. 

Cuida-se de ação proposta com a finalidade de obter provimento 

jurisdicional que assegure à parte autora incorporação remuneratória 

decorrente de prejuízo alegadamente sofrido com a conversão do índice 

da URV (Unidade Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 

DECIDO. O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do 

Incidente de Demandas Repetitivas nº 85.560/2016, firmou entendimento 

no sentido de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processo e julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 

a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção de prova pericial, sendo certo que, 

no caso em tela, o valor atribuído à demanda é inferior ao montante 

supracitado, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da 

incompetência deste juízo para a apreciação da causa. Confira-se a 

ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de 

direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido 

formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 

[Rel. Des. Marcio Vidal, Seção de Direito Público, Julgamento em 

28/11/2018]. Por outro lado, a Resolução n. 04/2014, do Tribunal Pleno do 

TJMT, em seu artigo 1º, inciso II, preconiza que as causas referentes à Lei 

n. 12.153/2009, deverão ser processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas nos Juizados Especiais Cíveis quando a comarca não contar 

com Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente instalado. Esse é o 

caso destes autos, uma vez que esta comarca de Alto Araguaia/MT não 

possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado. Ante o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível desta 

comarca, ao qual determino a remessa dos autos, com nossas 

homenagens e estilo. CUMPRA-SE. INTIME-SE. Alto Araguaia/MT, 07 de 

janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000480-54.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000480-54.2019.8.11.0020. Vistos, etc. 

Trata-se de ação monitória proposta por Massa Falida Do Banco Cruzeiro 

do Sul S.A em face de Francisca Rodrigues da Silva. À ref. 21810558, foi 

determinada a intimação dos requerentes, a fim de que comprovassem os 

pressupostos da gratuidade da justiça, considerando que “segundo 

entendimento do STJ, o fato da empresa encontrar-se em recuperação 

judicial, por si só, não é motivo suficiente para o deferimento da justiça 

gratuita “2. Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica 

encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe 

confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. 3. Não cabe, em 

recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 

1011867 RS 2016/0293506-9. Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: 

DJE 01/06/2018).” Ao id. 22564766, limitou-se a colacionar aos autos 

precedentes de diversos tribunais, os quais deferiram a gratuidade da 

justiçaa empresas em recuperação judicial. Contudo, os documentos 

juntados aos autos não se mostram hábeis a comprovação da 

hipossuficiência alegada pelos autores. Com efeito, o coeficiente de 

análises, datado de 31/11/2018, em relação à empresa Massa Falida do 

Banco Cruzeiro do Sul S.A, além de constituir prova unilateral, relativo 

exclusivamente ao mês de outubro do ano de 2018, aponta somente os 

ativos circulantes e passivos circulantes e não circulantes, isto é, 

despesas e valores em caixa sem, contudo, indicar o patrimônio geral da 

empresa, Não havendo nos autos, qualquer outro documento capaz de 

comprovar a hipossuficiência alega. Com efeito, é preciso ter em mente, 

conforme cons ignado no Agravo de Ins t rumento n º 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil das requerentes. Na 

mesma linha, mais recentemente, decidiu a mesma Corte que “O direito à 

gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente 

necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela leitura 

das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes 

sobre a capacidade financeira da parte. Assim, com base nisso que 

d e f e r e - s e ,  o u  n ã o ,  a  g r a t u i d a d e  d a  j u s t i ç a ”  [ A I 

1006275-72.2017.8.11.0000]. Portanto, INDEFIRO a concessão do 

benefício de justiça gratuita aos autores. DETERMINO ao autor que, no 

prazo de 10 (dez) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000533-69.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000533-69.2018.8.11.0020. Vistos, etc. 

A parte autora pugnou pela citação por hora certa do executado, diante da 

dificuldade de citação do executado. Pois bem, para que seja deferida a 

citação por hora certa, faz-se necessário que haja suspeita de ocultação 

da parte requerida. Ocorre que, analisando os autos, verifico que houve 

apenas uma tentativa de citação do executado, não havendo o que se 

falar, neste momento, em suspeita de ocultação, razão pela qual o pleito 

não merece prospera. Outrossim, no que tange ao pleito de chamamento 

da avó paterna,Sra. Diva Ribeiro ao processo, é cediço que a obrigação 

de alimentos somente será repassada a outros parentes, 

execepcionalmente, quando restar comprovada a total incapacidade dos 

genitores, a quem incumbe primeiramente esse dever, em decorrência do 
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poder familiar, independentemente da eventual circunstância de os avós 

desfrutarem de condições financeiras privilegiada em respeito ao princípio 

da solidariedade familiar. Assim, mostra-se descabido o chamamento ao 

processo da avó paterna, vez que não há qualquer elementos nos autos 

que comprove a incapacidade total do genitor em cumprir com seu dever. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de id. 26531729. INTIME—SE o 

exequente que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação do 

requerido, sob pena de extinção do processo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-73.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GOMES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 1000136-73.2019.811.0020 Vistos, etc. Procedo ao 

saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2016). Inexistindo questões preliminares 

arguidas ou que devam ser conhecidas de ofício, dou por saneado o 

processo. Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá 

sobre os fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) a 

superveniência da união estável entres as partes; (ii) se o bem 

reivindicado na inicial (veículo) foi adquirido na constância da união 

estável. Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova 

documental consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem 

como a colheita de prova testemunhal. Inexistindo previsão legal, 

convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que 

recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova 

é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de tais pontos 

controvertidos, admito a produção das seguintes provas: (a) prova 

documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; (b) 

prova testemunhal: concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

que apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais 

deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser 

designada oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC; Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 15 DE ABRIL DE 2020 ÀS 

15HS00MIN. Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das 

partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento 

a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. Ultrapassado o 

prazo para a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde 

logo cancelada a solenidade designada. INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento a solenidade. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-95.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000044-95.2019.811.0020 Vistos, etc. Inicialmente, verifico que 

o réu Estado de Mato Grosso/MT, foi regularmente citado (via eletrônica), 

porém não ofereceu contestação, pelo que DECRETO a sua REVELIA, 

sem, contudo, aplicar os efeitos materiais do instituto, dado o caráter 

indisponível dos bens e interesses da Fazenda Pública (art. 344, caput, 

c/c art. 345, II, CPC). Outrossim, determino a intimação do autor, para que 

apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de parcelamento 

do débito, que indique o número de parcelas aderidas. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 09 de janeiro de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006652-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. B. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1006652-37.2017.8.11.0002. Vistos 

etc. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

c/c guarda unilateral, pedido de antecipação de tutela e alimentos ajuizada 

por Eliana Elisa Ribeiro Dias, em face de José Maria Borges de Oliveira. Em 

audiência de conciliação (id 24007504), as partes compuseram 

amigavelmente o objeto da presente ação. O Ministério Público 

manifestou-se favorável ao acordo (id. 25587663) DECIDO. Com efeito, os 

direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão pela 

qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os termos da 

transação não são contrários ao direito. Diante disso, HOMOLOGO por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a presente ação, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente 

sentença, o acordo de id. 24007508 por preservar suficientemente o 

interesse das partes, mormente do menor envolvido. Sem custas, uma vez 

que autora atua sob o pálio da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001180-30.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

T E E GOMES HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO GOMES DE NOVAES OAB - BA21154 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1001180-30.2019.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança interposto por Tee Gomes Hortifrutigranjeiro Ltda e Outros, em 

face da Secretaria de Estado e Fazenda. Ao id. 26529895, foi determinada 

a intimação do impetrante para emendar o pedido, indicando no polo 

passivo a autoridade coatora diante da ausência de personalidade jurídica 

da Secretaria de Estado e Fazenda. Ao id. 26588007, o mandante 

manifestou pela desistência do feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 
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Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente feito e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao Ministério Público. Alto Araguaia/MT, 07 

de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000718-10.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE CAMPOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n.1000718-10.2018.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito 

ordinário proposta por Maria Paula Campos Moraes, representada pela 

genitora Juliane de Campos Marques, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Alto Araguaia, com pedido liminar, para 

disponibilização de consulta, internação e realização de cirurgia 

cardiológica. Para tanto, relata que a autora é portadora de Síndrome de 

Down, e com apenas 02 (dois) meses de vida foi submetida à cirurgia de 

reconstituição do coração pelo SUS, no hospital Pequeno Príncipe em 

Curitiba/PR. Aduz que após a realização do procedimento cirúrgico 

permaneceu com os tratamentos, tendo descoberto recentemente que 

possui grave problema na válvula, decorrente da cirurgia, necessitando 

realizar urgentemente novo procedimento cirúrgico. Parecer do NAT ao id. 

16911876. A antecipação de tutela deferida ao id. 16913224, 

determinando aos requeridos a realização de consulta médica, internação 

e cirurgia que a equipe médica entender cabível, junto ao Hospital Pequeno 

Príncipe em Curitiba/PR, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(um mil reais). Ao id. 17248010, o Estado de Mato Grosso postulou pela 

aplicação dos princípios orçamentários, bem como alegou o 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso a saúde, a 

impertinência da aplicação da multa diária, e subsidiariamente, a utilização 

da tabela SUS como parâmetro, em caso de condenação. Devidamente 

citado, o Município de Alto Araguaia/MT deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar resposta nos autos, limitando-se a informar que a requerente 

foi encaminhada ao Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba/PR, conforme 

determinado nos autos. Ao id. 19594432, a autora informou o cumprimento 

da liminar, bem como postulou pela extinção do feito. Com vistas, o 

Ministério Público postulou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório necessário. DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o réu Município de Alto Araguaia/MT, regularmente citado, não 

ofereceu contestação, pelo que DECRETO a sua REVELIA, sem, contudo, 

aplicar os efeitos materiais do instituto, dado o caráter indisponível dos 

bens e interesses da Fazenda Pública (art. 344, caput, c/c art. 345, II, 

CPC). Passo seguinte, constato que o caso comporta julgamento 

antecipado do mérito, pois desnecessária a produção de outras provas 

(art. 355, I, CPC). No mérito, registro, desde logo, que a pretensão merece 

prosperar. Nessa quadra, impende ressaltar que é incontestável a 

pertinência subjetiva dos réus para figurar no polo passivo de ação em 

que se postula a concreção do direito à saúde. Isso porque a 

responsabilidade pela satisfação da obrigação de fazer em questão é de 

natureza solidária, incidindo sobre todos os entes federativos, consoante 

pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios. Nesse sentido: “sendo o 

Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, 

Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da 

responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que 

qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das 

demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros” (STJ - AGA – 886974 - Órgão 

Julgador: Segunda Turma - Fonte DJ - Data:29/10/2007 Página:208 - 

Relator(A) João Otávio De Noronha). Na mesma linha, o Supremo Tribunal 

Federal já assentou que “a discussão em relação à competência para a 

execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não 

pode se sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da 

Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a 

atuarem de forma solidária” (Informativo Nº 470 – Dever do Estado de 

Fornecer Medicamentos: Direito à Saúde e Análise do Caso Concreto – 

Processo: SS – 3205). Vencida essa premissa, tem-se que a Constituição 

Federal, em seu artigo 196, assegura ser a saúde “direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A Suprema Corte, intérprete última da Constituição Federal, 

quando da análise do alcance do dispositivo supracitado, esclareceu que 

“o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos 

(...). O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 

não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 

pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional” (STF - Supremo Tribunal Federal - 

RE-AgR - Processo: 271286 Fonte DJ 24-11-2000 Relator(a) CELSO DE 

MELLO). Impende consignar que o direito à saúde, dotado de envergadura 

constitucional e de natureza fundamental, não se subordina à 

discricionariedade do Poder Público, o qual, portanto, não tem liberdade 

para decidir, com base em critérios de conveniência e oportunidade, se vai 

ou não atender a prestação de saúde pretendida pelo necessitado. Com 

efeito, o já citado artigo 196 da Constituição Federal, dispõe que a saúde 

constitui um “dever” do Estado, o que afasta qualquer juízo de 

discricionariedade. A propósito, o eminente Ministro do STF Celso de Mello, 

no RE/AgR 271.286-8/RS, com o brilhantismo que lhe é peculiar, consignou 

que “Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional 

consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na 

obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, 

que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder 

Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este atute no 

plano de nossa organização federativa”. Nessa perspectiva, considerada 

a impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional, tem-se que 

supostas limitações orçamentárias – as quais, registre-se, carecem que 

prova nos autos – não autorizam ao Estado fazer do direito à saúde tabula 

rasa. Aliás, o dilema entre o direito à saúde e o interesse financeiro e 

secundário do Estado também foi objeto de análise pela Suprema Corte no 

já citado RE/AgR 271.286/RS, sendo equacionado da seguinte forma no 

voto-condutor, da lavra do Ministro Celso de Mello: “entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito 

subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa 

prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, 

entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem 

ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que 

privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente 

daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de 

distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas 

carentes” [RE 271.286 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 12-9-2000, 2ª T, DJ 

de 24-11-2000 – grifos originais]. Na mesma linha, cito o seguinte acórdão 

do e. TJMT (grifei): RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

FORNECIMENTO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - 108 (CENTO E OITO) 

PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SORRISO - FILA DE ESPERA 

DO SUS - LAPSO DE 02 ANOS A 07 MESES DE MORA - 

OBRIGATORIEDADE DO ESTADO - GARANTIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE- OMISSÃO INDEVIDA – MULTA 

COERCITIVA ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A preservação do 

bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida e à saúde, afasta 

qualquer postura tendente à omissão e demora no atendimento de 

cirurgias ortopédicas, que apesar de serem eletivas, perderam a essência 

não emergencial, tornando-se cirurgias urgentes dado o tempo de espera 

na fila de agendamento/atendimento do SUS, e as complicações clínicas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 130 de 2710



advindas na demora no procedimento cirúrgico. 2.É assente na 

jurisprudência pátria o dever dos entes federativos de fornecer 

medicamentos e custear tratamento de saúde buscando aumento de 

sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, garantindo o direito 

fundamental à saúde. 3.É assegurado atendimento integral à saúde de 

todo cidadão, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, incumbindo, ainda, ao poder público 

fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de cirurgias, próteses e 

outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação 

ortopédica. 4. Deste sentido não diverge o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes 

federativos em matéria de saúde, afastando inclusive a ilegitimidade 

passiva do Estado, uma vez que o requerente pode pleitear o tratamento 

de saúde de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. 

5. Alegação de indisponibilidade no fornecimento de tratamento em razão 

de reserva do possível, falta de previsão orçamentária e gastos 

consideráveis de recursos públicos não são motivos para negar o 

tratamento médico pleiteado, visto que a proteção e a inviolabilidade ao 

direito à vida prevalecem sobre interesse financeiro e secundário do 

Estado, conforme preconiza a inteligência do art. 196 da Constituição 

Federal. (...).(Ap 136531/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por conseguinte, uma vez descumprido, pelo Estado, o dever 

constitucional de assegurar os meios necessários ao gozo do direito à 

saúde pelos administrados, afigura-se legítima a intervenção do Poder 

Judiciário, não havendo falar, nessa atuação, em violação ao postulado da 

Separação dos Poderes ou em inobservância do mérito administrativo 

(conveniência e oportunidade). Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado do e. TJMT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – DEVER 

CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES – GARANTIA FUNDAMENTAL – 

SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA VIOLAÇÃO – RESERVA DO 

POSSÍVEL – INVOCAÇÃO DESCABIDA – AFRONTA À LEI DO 

ORÇAMENTO - INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Tratando-se o 

direito a saúde de um direito fundamental assegurado pela Constituição 

Federal, a ausência ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado 

legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas 

públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que 

isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes. A 

reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de 

saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração 

pública. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 

2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). (Apelação / Reexame Necessário 

12616/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015) Ademais, descabe 

ao Estado (gênero) escusar-se do fornecimento do tratamento, alegando a 

indisponibilidade do interesse público, ofensa aos princípios da 

administração pública ou supremacia do interesse público, tendo em vista 

que o direito a vida e o direito a saúde estão atrelados à dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), em função da qual todos os demais 

princípios, em regra, são relativizados. No caso em tela, a necessidade do 

procedimento cirúrgico pleiteado na ação restou devidamente 

demonstrada pelos laudos e exames médicos de id. 16824965, 16824968, 

16824970 e 16825145, tendo o médico especialista Dr. Alessandro 

Gonçalves (CRM – 4421) relatado que “a menor apresenta sinais clínicos e 

Ecocardiográficos de pós-operatório de Canal Atrioventricular forma total 

insuficiência da valva atrioventricular esquerda de grau importante e 

necessita nova intervenção pulmonar breve, pois a tem síndrome de Down 

que piora o prognóstico”. Ainda, o parecer do NAT atestou a necessidade 

urgente do tratamento, consignando que eventual demora excessiva pode 

ocasionar complicações que culminem na morte da paciente. Nesse 

cenário, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para confirmar a liminar 

deferida nos autos e, CONDENAR os requeridos, solidariamente, a 

disponibilizarem a requerente a consulta, internação e procedimento 

cirúrgico, no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba/PR. Sem condenação 

ao ressarcimento de custas, vez que não foram adiantadas. Condeno os 

requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 

10% do valor da causa. Por se tratar de condenação em obrigação de 

fazer, portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao 

reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo 

aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. 

Inteligência da Súmula nº 490 do STJ. Destarte, decorrido o prazo para 

recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000588-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

HELOISA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

HILDA ALVES DE REZENDE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA FURTADO OAB - MT21237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000588-83.2019.8.11.0020. Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de alvará judicial formulado inicialmente por Hilda 

Alves de Rezende Souza, Heloisa Alves de Souza, Mauricia Alves de 

Souza objetivando o levantamento de resíduos junto ao INSS depositados 

em nome do de cujus Ivani Francisco de Souza. Para tanto, aduz que a 

requerente Hilda Alves de Rezende Souza foi casada com o de cujus. 

Alega ainda que da união adveio às filhas Heloisa Alves de Souza e 

Maurícia Alves de Souza. Afirma que o de cujus era beneficiário do LOAS 

junto ao INSS, sendo que ante seu falecimento, restou um valor residual 

referente ao mês de maio de 2019, no valor de R$ 532,26 (quinhentos e 

trinta e dois reais e vinte e seus centavos). Inicial recebida ao id. 

21824623 oportunidade em que foi determinada a intimação da autora para 

juntar certidão de dependentes junto ao INSS. O INSS se manifestou ao id. 

22940103 informando a inexistência de dependentes, bem como 

informando o saldo residual em nome do de cujus, no valor de R$ 532,27 

(quinhentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos). Em seguida 

vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. DECIDO. Verifico não 

ser necessária a produção de prova em audiência, pois os elementos 

coligidos nos autos permitem a solução da controvérsia, sendo caso de 

julgamento antecipado da lide. O pedido autônomo de expedição de alvará 

judicial somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, 

existirem valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele 

utilizados, seja em depósitos bancários, sejam em contas de poupança, 

saldo de FGTS, PASEP ou resíduos salariais e previdenciários. 

Ressalte-se que o pedido de expedição de alvará judicial é um 

procedimento simples de jurisdição voluntária, e basta que o postulante 

comprove o óbito do titular do crédito, a sua condição de herdeiro ou 

sucessor e afirme a inexistência de bens, bem como a existência do 

pretendido crédito. Contudo, consta da certidão de óbito (id. 21060131) 

que a falecido deixou bens a inventariar, o que impossibilita o 

levantamento de valores nos moldes que foi requerido, necessitando-se 

assim, da abertura do inventário. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CEF. EXISTÊNCIA DE 

BENS A INVENTARIAR E HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. A 

Lei n.º 6.858/80 se destina a regular o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de pequenos valores decorrentes de saldos bancários e de 

contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento, dentre 

outros, não recebidos em vida pelo respectivo titular, quando não se tenha 

deixado bens a inventariar. Sendo assim, constando dos autos a 

existência de bem imóvel em nome do de cujus resta impossibilitado o 

levantamento de valores nos moldes que requerido, necessitando-se, 

antes, da abertura do inventário. Ademais, a renúncia da herança deve 
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constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, 

consoante dispõe o art. 1.806 do supracitado diploma legal. APELAÇÃO 

CONHECIDA E DESPROVIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 

0025080-56.2010.8.05.0080, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, 

Segunda Câmara Cível, Publicado em: 15/04/2016 ). APELAÇÃO CÍVEL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO 

DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR E HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. A meeira 

não pode, por meio de alvará, levantar valores depositados em favor do 

de cujus sem a inequívoca ciência e concordância de todos os herdeiros 

necessários, principalmente quando o de cujus deixou patrimônio a ser 

partilhado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 

70055425722, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 26/09/2013, publicado em 02/10/2013). 

Desse modo, havendo bens a inventariar, há de ser ajuizada ação de 

inventário, que é a demanda prevista legalmente para operar a correta 

partilha dos bens deixados pelo de cujus, não havendo como prosperar o 

pleito. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de alvará judicial. Sem custas 

processuais por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Sem 

honorários advocatícios, pois incabível na espécie. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alto 

Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000351-83.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000351-83.2018.8.11.0020. Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de alvará judicial para levantamento de valores 

depositados em contas bancárias de Felipe de Jesus Souza, ajuizada por 

Aparecida Maria de Jesus. Para tanto, que é genitora, Felipe de Jesus 

Souza o qual faleceu em 15/02/2018. Argumenta que de cujus não era 

casado e não possui filhos. Aduz que a importância de R$ 863,91 

(oitocentos e três reais e noventa e um centavos) encontra-se depositada 

na conta do de cujus junto a caixa Econômica Federal, referente a 

rescisão do contrato de trabalho. A inicial foi recebida ao id. 15080902. 

Com vistas, o Ministério Público manifestou-se favorável a concessão do 

alvará judicial (id. 17572938). Certidão de inexistência de beneficiários do 

de cujus ao id. 26706803. Ao id. 24843263, a Caixa Econômica Federal 

informou a superveniência de saldo no montante de R$2.117,28 (dois mil 

cento e dezessete reais e vinte e oito centavos) de FGTS. Em seguida 

vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. DECIDO. Verifico não 

ser necessária a produção de prova em audiência, pois os elementos 

coligidos nos autos permitem a solução da controvérsia, sendo caso de 

julgamento antecipado da lide. De outro lado, verifico que estão presentes 

os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, motivo 

pelo qual passo ao exame do mérito. O art. 666 do Código de Processo 

Civil prevê que independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos 

valores a que refere a Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. 

Importante trazer à baila alguns artigos do Decreto 85.845 de 1981, que 

regulamentou a Lei 6.858/1980. Art. 1º - Os valores discriminados no 

parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes 

habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste 

Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer 

título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação 

de emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou 

emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e 

suas autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e 

demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas 

bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de 

fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 

(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, 

na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. No caso dos autos, a 

autora demonstrou a qualidade de herdeira em relação ao falecido, 

conforme documento de id. 15021594, além da inexistência de outros bens 

a inventariar, consoante certidão de óbito de id.15021571. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, I do CPC 

e, por conseguinte, AUTORIZO a requerente a promover o levantamento 

dos valores indicados id. 24843263, da conta de titularidade do de cujus, 

junto a Caixa Econômica Federal. EXPEÇA-SE O ALVARÁ, com a 

transcrição da presente decisão. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 

09 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000330-73.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISLAINE MATIAS DIAS OAB - MS23037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. MARIANO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000330-73.2019.8.11.0020. Vistos, 

etc. Trata-se de ação proposta pelo rito ordinário, proposta por 

CHAPFRIOS COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, em face de ELIAS 

ROBERTO MURIEL SILVA. Ào ID 22210509, a parte exequente manifestou 

pela desistência da ação, tendo em vista que o contrato objeto da ação foi 

ajuizado em duplicidade. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tendo em 

visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da 

presente ação de execução de título extrajudicial, e por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Custas pagas. 

Sem honorários advocatícios, vez que não houve contraditório. Com o 

trânsito em julgado da sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-92.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SANTOS DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Autos nº 1000525-92.2018.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, proposta 

por Banco Honda S/A, em face de Sandra Santos da Silva Rezende. Em 

síntese, narra o autor que em 19/02/2018, celebrou com a requerida 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sob o nº 

2006328, no valor de R$15.275,00 (quinze mil e duzentos e cinco reais), 

com pagamento em 50 (cinquenta) parcelas mensais, servindo como 

garantia a motocicleta Biz110, 2018/2018, vermelha, chassi nº 

9C2JC7000JR009226, Renavan nº 1161691100, placa PRP8921. Todavia, 

alega que a requerida deixou de adimplir o contrato a partir da parcela cujo 

vencimento era em 20/07/2018, resultando no vencimento antecipado das 
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demais parcelas, totalizando o montante atualizado de R$9.117,41 (nove 

ml cento e dezessete reais e quarenta e um centavos). A inicial veio 

acompanhada de documentos. Ao id. 15828628, foi deferida a liminar 

pleiteada nos autos, bem como foi determinada a citação da requerida, 

para querendo, responder a ação. Ao id. 16400235, foi certificado o 

cumprimento da busca e apreensão, com citação positiva da parte 

requerida. A requerida compareceu ao balcão da secretaria em 

09/11/2018, postulando pela nomeação de Defensor Público, sendo 

determinado ao id. 17620194, a sua intimação para comprovar a 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias. Devidamente intimada ao 

id. 17993334, a requerida deixou decorrer o prazo, sem manifestação nos 

autos. Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Fundamento e 

DECIDO. Embora regularmente citado, o requerido não ofereceu defesa, 

tampouco cumpriu a determinação retro, a fim de que fosse analisado o 

pedido de nomeação de defensor público para atuar em sua defesa, 

motivo pelo qual, tratando-se de lide que cuida de direito disponível, 

DECRETO a REVELIA do réu, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Ademais, constato que o substrato documental coligido nos 

autos afigura-se suficiente ao deslinde da causa, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico 

entabulado pelas partes diz respeito a financiamento para aquisição de 

veículo, sendo pactuado que a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem ficam com a credora (ora requerente), por força de alienação 

fiduciária dada em garantia. Inadimplida a obrigação pelo requerido, que 

deixou de pagar parcelas que perfaziam o valor atualizado de R$ 

R$9.117,41 (nove ml cento e dezessete reais e quarenta e um centavos), 

a autora efetuou a notificação extrajudicial do devedor (id. 15821707, pág. 

11), o qual, não pagou a dívida. Ademais, ante a revelia decretada nestes 

autos, e não havendo qualquer prova de quitação do débito, presume-se 

que o requerido ainda não satisfez a obrigação contratual assumida. 

Desse modo, comprovadas a inadimplência, bem como a mora do devedor, 

que não foi expurgada neste feito, impõe-se o reconhecimento da 

consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em 

favor da autora, na forma do artigo 3º, caput e § 1º, do Decreto-Lei nº 

911/1969 , sendo procedente a pretensão. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para, confirmando a liminar antes deferida 

para DECLARAR a propriedade e posse plena e definitiva do bem em favor 

da autora. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Determino o cancelamento de eventual restrição sobre o veículo. 

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas e ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, c/c artigo 86, parágrafo único, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 09 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-12.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE ANAIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001317-12.2019.8.11.0020 POLO ATIVO:ARYANNE 

ANAIA DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-37.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCIO AMARANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000076-37.2018.8.11.0020. REQUERENTE: IVAN LUCIO AMARANTE 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de ação de restituição de quantia e reparação de morais 

proposta por IVAN LUCIO AMARANTE em desfavor de 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Narra a parte 

autora que anunciou para venda os produtos dois pares de alianças 

“Joalheria Celini (feminina) e Joalheria H Stern – Modelo Creta (masculina)”, 

junto a plataforma da parte reclamada, porém, afirma que realizou o envio 

do produto ao comprador, sem nada receber, requerendo ao final o 

ressarcimento do valor do produto, bem como, o valor dispendido com o 

frete e indenização por dano moral. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminares de carência da ação e de ilegitimidade 

passiva, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista 

que a parte reclamante fora vítima de fraude, realizando a transação fora 

de sua plataforma, inexistindo o dever de indenizar. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES A carência de ação é o não preenchimento de 

todas as condições de ação pelo autor, ante a necessidade que a parte 

tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. Desta feita, 

ao apontar possível falha no serviço prestado pela parte reclamada, 

mostra-se evidente o interesse de agir da parte autora. Rejeito a preliminar 

suscitada. Entendo pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que os documentos anexados aos autos demonstram a 

existência de relação entre as partes, sendo a mesma, portanto, parte 

legítima para figurar no polo passivo da presente reclamação. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. Em contrapartida, ao apresentar em impugnação o autor, em 

caráter preliminar, suscitou a revelia do réu, uma vez que não carreou 

carta de preposição original, bem como não re-ratificou a contestação 

apresentada anterior a audiência de conciliação. Apesar das assertivas 

não possuírem caráter preliminar, convém analisa-las antes do mérito. 

Quanto a carta de preposição, entendo, até mesmo pela praxe que a 

reclamada encontra-se devidamente representada, uma vez que tanto em 

audiência fora apresentada a cópia da mesma, como em momento 

posterior fora acostada a carta original junto ao sistema PJE, portanto, não 

há se falar em revelia a ser aplicada a parte ré. Quanto a necessidade de 

re-ratificação da contestação apresentada anterior a data de conciliação, 

entendo por descabido tal ato, haja vista que em nada prejudica a replica 

do autor, visto que o mesmo com antecedência teve acesso aos fatos 

esposados pela parte promovida. Outrossim, o atual Código de Processo 

Civil caminha pela prima facie validade dos atos processuais, o que 

significa dizer que, em remota hipótese a apresentação adiantada de 

contestação fosse ato nulo, por se atingir a finalidade processual, é 

possível o seu aproveitamento, ressaltando que não há prejuízo à parte e 

nem ao processo, dessa forma, impossível a decretação de revelia da 

parte reclamada. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão total não assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 
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fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora celebrou a realização do negócio através da plataforma da parte 

reclamada, a fim de que pudesse contar com a garantia de segurança da 

transação alardeada nos autos. Pela teoria do risco do empreendimento, 

todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Compulsando os autos verifico que a apesar do descuido do autor 

em utilizar os serviços disponíveis para trazer maior seguridade ao 

negócio jurídico, não se pode fechar os olhos quanto a fraude sofrida, 

pois o consumidor fora enganado pela aparência da negociação tida como 

licita, isto é, nos tramites normais. No presente caso, observa-se que a 

própria parte autora afirma na exordial e apresenta documentos, 

demonstrando que realizou a transação através de e-mail. Contudo, vale 

ressaltar que a segurança na transação deve ser total ônus da parte 

reclamada, não podendo tal encargo ser transferido ao autor, mormente 

tenha-se descuidado na transação realizada. Assim, nos termos do art. 14 

do CDC, clara é a responsabilidade objetiva da parte reclamada em 

ressarcir o autor quanto aos danos materiais sofridos pela venda sem 

recebimento, em sua hospedagem virtual. In casu, convém transcrever o 

julgado abaixo, que acompanha o raciocínio deste julgado: REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE PRODUTO NA INTERNET. 

E-MAIL FALSO EM NOME DA EMPRESA APELADA, ATESTANDO O 

DEPÓSITO DO VALOR DA TRANSAÇÃO. ENVIO DA MERCADORIA PELO 

VENDEDOR. BOA-FÉ DESTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA 

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS 

MORAIS. MEROS DISSABORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O 

domínio eletrônico que disponibiliza ao público serviços de hospedagem e 

gerenciamento de valores enquadra-se na feição legal de fornecedor (art. 

3º, CDC), sendo objetiva a responsabilidade da empresa que os oferece 

pelos danos que, em razão da prestação defeituosa desses serviços, 

vierem a ser ocasionados ao usuário cadastrado, responsabilidade essa 

que se insere nos riscos inerentes à própria atividade desenvolvida. 2 

Identifica-se a defeituosidade do serviço, por ausência de segurança, nos 

termos do art. 14, § 1º da codificação consumerista, quando o 

consumidor, em face da ausência de cuidados básicos do fornecedor ao 

permitir cadastrados no seu endereço virtual sem qualquer tipo de 

exigência e verificação de dados, é lesado por usuário mal intencionado 

que, diante da facilidade e da falta de controle encontradas, comete ato 

ilícito. E, diante da falha na segurança constatada, a responsabilidade da 

titular do empreendimento eletrônico não resulta eximida pelo fato de o 

consumidor não ter seguido à risca todos os passos informados no site 

próprio. 3 Os danos materiais resultantes dos valores não recebidos pelo 

usuário e dos gastos tidos com o envio do produto vendido, impõem-se 

reembolsados pela administradora do domínio eletrônico. Entretanto, revela 

a situação a causação para o lesado, além dos danos de ordem material, 

de meros dissabores ou aborrecimentos, estes que não tipificam o dano 

moral. Para a caracterização dos danos anímicos de mister é o 

estabelecimento de uma situação intensa e duradoura, capaz de levar à 

ruptura o equilíbrio psicológico do lesado. E, pena de banalizar-se o dano 

moral, legitimando-se a propositura de ações indenizatórias sustentadas 

apenas em aborrecimentos triviais, há que se rejeitar, nessas hipóteses, a 

concessão da verba ressarcitória pleiteada a tal título. 5 Operado o 

decaimento do apelante em parte mínima dos pedidos, os encargos 

sucumbenciais devem ser invertidos, competindo eles integralmente à 

demandada, nos termos do disposto no art. 21, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.012275-0, de São José, 

rel. Des. Trindade dos Santos, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 

09-08-2012). Assim, tenho por nítida a boa-fé do autor em realizar a venda 

junto a hospedagem virtual da parte ré, sendo vítima de falsário, portanto, 

tal dano deve ser de responsabilidade da parte reclamada. Ante o 

exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, julgo 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais o valor 

R$ 14.196,90 (Quatorze mil, cento e nove e seis reais e noventa 

centavos), correspondente ao valor dos bens não recebidos, acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento 

danoso, qual seja, 05/03/2018, Sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-27.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FK FOR HER COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARQUES OAB - GO52396 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS REZENDE SOUZA 80261000187 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-27.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:FK FOR HER 

COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOAO MIGUEL MARQUES POLO PASSIVO: JOSE CARLOS 

REZENDE SOUZA 80261000187 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 11/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-94.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-94.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:NOEL GOMES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-30.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000555-30.2018.811.0020 Vistos, etc. CUMPRA-SE a decisão 

retro, bem como INTIME-SE o requerido para cumpra a liminar deferida nos 

autos, considerando que a interposição de recurso, por si só, não 

suspende seus efeitos. Às providências. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-77.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BENITES OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010113-77.2013.8.11.0020. Vistos etc. Analisando os autos, verifico que 

pende a juntada da memoria do cálculo. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Se 

decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 7 

de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000031-33.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLIZELMA DAVID DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FRAGA TELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000031-33.2018.811.0020 Vistos, etc. Considerando a 

manifestação de id. 267788921, na qual a parte postula pelo leilão do bem 

penhorado nos autos, bem como pugna subsidiariamente pela penhora de 

ativos financeiros, tenho que a inversão da execução dos pedidos é 

medida mais acertada ao caso, a fim de promover maior celeridade e 

menor morosidade a demanda. Assim, REMETAM-SE os autos ao contador 

judicial para atualização do débito. Na sequencia, VENHAM-ME os autos 

conclusos para deliberação quanto ao item 3 do pedido de id. 267788921. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-25.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA (EXECUTADO)

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE OAB - RJ100614 (ADVOGADO(A))

ELICLAITON MACHADO DE NOVAES OAB - RJ201979 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR TEIXEIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT6694-O (ADVOGADO(A))

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 8010088-25.2017.811.0020 Vistos, etc. EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos a titulo de honorários de 

sucumbência, devendo a quantia ser transferida à conta indicada ao id. 

25306823. Após, conclusos para sentença. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-69.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA IRENE SANTOS CREMONESE OAB - MT0016419A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 8010368-69.2012.811.0020 Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, pela derradeira vez, para que apresente o cálculo atualizado do 

débito, nos moldes determinados ao id. 25848030, visto que novamente 

incluiu de forma indevida valores referentes a honorários advocatícios. 

Prazo: 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-41.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY SILVA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 8010031-41.2016.811.0020 Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se da impugnação de id. 25749600, no prazo legal. Após, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-86.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo nº 

8010319-86.2016.8.11.0020 Vistos, etc. I – Ante o retorno dos autos, 

DÊ-SE vista a parte requerida para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. II – Em não havendo manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe. III - 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-77.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FALCETI DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ORTELHADO MENDES BARAO OAB - MT9690/O 

(ADVOGADO(A))

GEISE MEURI MORAES OAB - MT11783/O (ADVOGADO(A))

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo nº 

8010145-77.2016.8.11.0020 Vistos, etc. I – Ante o retorno dos autos, 

DÊ-SE vista a parte requerida para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. II – Em não havendo manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe. III - 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-23.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000355-23.2018.8.11.0020. Vistos etc. I – Intime-se o advogado 

subscritor da petição de id. 26274741, para juntar nos autos procuração 

que lhe confere poderes para receber valores em nome do autor, no 

prazo de 5 (cinco) dias. II – Após a juntada da procuração, conclusos 

para análise do pedido de 26274741. III – Decorrido o prazo sem que haja 

manifestação do interessado, intime-se pessoalmente o autor para 

informar dados bancários para transferência dos valores depositados ou 

compareça ao balcão da Secretaria para retirada do respectivo alvará. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia-MT, 07 de janeiro 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-11.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-11.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MOISES 

ADRIANO AMORIM DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOISES 

ADRIANO AMORIM DE SOUSA POLO PASSIVO: BLITZEM SEGURANCA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 11/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-93.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diligência Online (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000016-93.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MOISES 

ADRIANO AMORIM DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOISES 

ADRIANO AMORIM DE SOUSA POLO PASSIVO: Diligência Online 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 11/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-48.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-48.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:VANESSA 

TEODORO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 18/05/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001125-79.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVAN MODESTO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Autos nº 

1001125-79.2019.8.11.0020 Vistos em correição. INTIME-SE a parte 

exequente para emendar a inicial, instruindo-a com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 524 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Se decorrido tal prazo sem 

que tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 11 de novembro de 2019. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-08.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a Vossa Senhoria , na qualidade de advogado da parte requerente 

para informar endereço atualizado do requerido, documento anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CORDEIRO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000084-14.2018.8.11.0020. REQUERENTE: AMILTON CORDEIRO DE 

SANTANA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. A parte autora 

alega que foram realizados empréstimos consignados, com desconto em 

sua folha de pagamento, sem a sua solicitação, ou seja, mediante fraude. 

A parte reclamada, embora devidamente citada para a audiência preliminar 

(Num. 16314465), deixou de comparecer à audiência de conciliação (Num. 

16407699). É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Em 

segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se 

de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: 

Ressalto que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo 

regida pelo CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Ainda, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar 

os danos decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, 

mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. 

PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. 

INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA 

COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA 

FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E 

AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Ressalto ainda, que a parte reclamada limitou-se a alegar que 

agiu em estrito cumprimento de dever legal, acostando aos autos 

informativo dizendo que a renovação de conta do autor era automática, 

gerando o débito em questão, sem possuir qualquer assinatura e ou outra 

forma que confirmasse a legitimidade do débito contraído pela parte 

reclamante. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como declaro inexistente 

os débitos e contratos n. 104877174 e 110659221 que deram origem aos 

descontos. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-18.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23679/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO OTONI DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-18.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABIGAILTON 

ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: GILBERTO OTONI DOS 

SANTOS RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 18/05/2020 Hora: 12:50 , no 

endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-03.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDINON SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-03.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:EDINON SOUSA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA 

BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 18/05/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-85.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSNY BESSA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000023-85.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:GEUSNY BESSA 

MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 18/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 17 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-70.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSNY BESSA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000024-70.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:GEUSNY BESSA 

MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 18/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-55.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000025-55.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:GRACIETE 

CARVALHO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 18/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 17 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-40.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000026-40.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:JULIANA 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 18/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 17 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-25.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA HONORATA FERREIRA VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000027-25.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:VERONICA 

HONORATA FERREIRA VALADAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 18/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-92.2020.8.11.0020

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

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - 415.762.411-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000029-92.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:DEUZANIA 

MARQUES VILELA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEUZANIA 

MARQUES VILELA ALVES POLO PASSIVO: FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 18/05/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-47.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-47.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ALINE DE SOUZA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 25/05/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 20 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101606 Nr: 4645-98.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARBOSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

CONDENAR o réu JEAN BARBOSA DIAS como incurso nas sanções do 

artigo 28 da Lei 11.343/06.IV – DA APLICAÇÃO DA PENAEm observância 

ao princípio constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema 

trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da 

pena.Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, 

quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os 

limites das normas penais em que enquadrado; o réu possui maus 

antecedentes, vez que condenado nos autos de nº 

2525-82.2018.811.0020 cód.96122, com trânsito em julgado em 

20/03/2019; inexiste nos autos elementos que permitam aferir a conduta 

social e a personalidade do réu; os motivos dos delitos estão inseridos na 

objetividade jurídica da previsão normativa dos crimes e da respectiva 

sanção penal; as circunstâncias dos crimes não se destacam, estando 

abrangidas pelos próprios tipos penais; as consequências das infrações 

penais são as normais às espécies; não há que se falar em 

comportamento da vítima, pois o crime é de perigo abstrato, tendo a 

sociedade como sujeito passivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102513 Nr: 436-52.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO POMPOLINI 

OLIVEIRA - OAB:MT25333/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE RODRIGUESDA SILVA como incurso 

nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06.[...]Bem sopesadas tais 

circunstâncias, entendo por adequada a aplicação das penas de 

advertência e prestação de serviço à comunidade, sendo esta última pelo 

prazo de 01 (um) mês, considerando a colaboração do réu (art. 65, III, “d”), 

e o que prevê o artigo 28, § 3º da Lei nº 11.434/06;V – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISCondeno o réu ao pagamento das despesas e custas processuais, 

nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.Oportunamente, após 

o trânsito em julgado:a.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;c.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e ao juízo de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da CNGC).d.Façam 

os autos conclusos para designação da audiência admonitória.EXPEÇA-SE 

certidão de crédito em favor no defensor dativo nomeado nestes autos 

(ref. 43), para recebimento dos honorários junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC c/c tabela de honorários da 

OAB/MT).Cumpram-se as demais disposições da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto 

Araguaia/MT, 08 de janeiro de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103807 Nr: 1059-19.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu DEOCLIDES FERREIRA SANTOS como incurso nas 

sanções do artigo 129, do Código Penal. [...] .CUMPRAM-SE as demais 

disposições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao 
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caso.EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor no defensor dativo 

nomeado nestes autos, para recebimento dos honorários junto ao Estado 

de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC c/c tabela de honorários da 

OAB/MT), valor de 07 URH, conforme tabela de honorários da OAB. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 

2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-04.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA CONSTANTINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000020-04.2018.811.0020 Vistos, etc. DEFIRO o pedido de 

restituição do preparo recursal ao recorrente, ora reclamada (id. 

2564431). Em consequência, DETERMINO a expedição de Ofício ao 

FUNAJURIS, solicitando para que seja efetuada a restituição, informando 

no expediente o nome do recorrente, seu CPF ou CNPJ, o número da conta 

corrente, o prefixo da agência e o banco em que deverá ser creditado o 

valor a ser restituído, na forma do artigo 953, §1 e 2, da CNGC. Instruam o 

oficio com os documentos indicados no §3º, do artigo 953, CNGC. De tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-98.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010012-98.2017.8.11.0020. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por Gilson Rodrigues dos Passos em face da 

sentença proferida ao id. 24613435, aduzindo omissão uma vez que a 

sentença deixou de extinguir o feito em relação aos executados Milton 

Davani e Leia Rejane. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. É cediço que os embargos de declaração somente serão 

admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015. Nesse diapasão, verifico que razões assistem ao 

embargante, vez que o feito foi sentenciado no id. 9881356. Inconformada 

com a sentença, a reclamada interpôs recurso inominado no id. 10101646, 

ao passo que o reclamante apresentou suas contrarrazões ao id. 

10230314. O recurso foi recebido ao id. 11990487, ocasião em que 

determinou-se a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado 

Especial. Ao id. 15760604 a requerida solicitou a inclusão do presente 

feito na XIII semana Nacional de Conciliação, sendo que no dia 14 de 

outubro de 2018 a parte autora informou a impossibilidade de seu patrono 

comparecer à audiência, colacionando aos autos o atestado médico (id. 

15919764). Desse modo, infere-se que a sentença embargada contém 

obscuridade, vez que deixou de apreciar a justificativa prévia do 

reclamante, a qual foi feita em data anterior à data da audiência, 

consoante petição de (id. 15919764), não havendo, portanto, que se falar 

em extinção do feito. Desse modo, ante a obscuridade da sentença 

embargada ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para declarar a 

nulidade da sentença que extinguiu o feito em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência (id. ao id. 24613435). 

Outrossim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado 

Especial para apreciação do recurso interposto aos id. 10101646. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 08 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-39.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA ROCHA REZENDE OAB - MT24050/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SEGURADORA SAMPO SEGUROS (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 1000298-39.2017.811.0020 Vistos, etc. Ante o resultado do 

acórdão, procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016). Quanto às questões 

preliminares tenho que o pedido de denunciação à lide da Seguradora 

Sampo Seguros resta prejudicado ante a sua inclusão no polo passivo da 

ação, ao id. 11803686, tendo esta apresentado a respectiva contestação 

nos autos. Outrossim, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Energisa Mato Grosso, tenho que a mesma deve ser rejeitada. Isso 

porque, a empresa tomadora de serviços responde solidariamente, pelos 

causados a terceiros, conforme dispõe os artigos 932, III, 933 e 942, todos 

do Código Civil. Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

(...) Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo 

antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos 

atos praticados pelos terceiros ali referidos. (...) Art. 942. Os bens do 

responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 

reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 

responderão solidariamente pela reparação. Ainda, nesse sentido é a 

jurisprudência, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA 

TOMADORA DE SERVIÇOS - CRUZAMENTO DA RODOVIA POR ÔNIBUS, 

PROVINDO DE UM RETORNO, SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS 

- DEVER DE INDENIZAR - CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - 

EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA2DEMONSTRADO 

- DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - ADOÇÃO DO VALOR DE 

MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA VENDA - GASTOS COM A 

LOCAÇÃO DE OUTRO AUTOMÓVEL - CAMINHONETE QUE SOFREU 

DANOS DE MÉDIA MONTA - DESPESAS DEMONSTRADAS POR MEIO DE 

RECIBOS - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA 

ÀS DEMANDADAS - OFENSA À HONRA OBJETIVA, ADEMAIS, NÃO 

DEMONSTRADA.RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.1 - Restando 

demonstrado que o acidente ocorreu no momento em que a primeira ré 

estava prestando serviços para a segunda requerida, restando 

evidenciado o vínculo de preposição entre elas, resta configurada a 
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legitimidade e responsabilidade solidária da tomadora pelos prejuízos 

causados à terceiro, nos moldes dos artigos 932, inciso III, 933 e 942, 

todos do Código Civil. 2 - Ficando comprovado que o condutor do ônibus 

da primeira demandada, de forma imprudente, adentrou na via prioritária, 

vindo a interceptar a TRIBUNAL DE JUSTIÇA3trajetória da caminhonete de 

propriedade da demandante, resta patenteada a responsabilidade pelo 

acidente e, de consequência, o dever de indenizar.A alegação de que o 

motorista da caminhonete estava transitando em velocidade excessiva 

não restou demonstrada, não havendo que se falar em culpa 

concorrente.3 - Para o cálculo da diferença entre o importe obtido com a 

venda da caminhonete e o valor de mercado da mesma, deve ser adotado 

o referencial da data da alienação.4 - Demonstrada a necessidade da 

locação de outro veículo para dar continuidade as atividades da autora, e 

comprovados os gastos por meio de recibos, resta configurado o dever 

de indenizar.5 - A inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorre 

do inadimplemento do contrato de financiamento da caminhonete pela parte 

autora, não podendo, pois, ser atribuída às demandadas, máxime 

considerando que a mesma prosseguiu normalmente com suas 

atividades.Outrossim, em se tratando de pessoa TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA4jurídica mostra-se imprescindível a demonstração de ofensa à 

sua honra objetiva para que restasse configurado os danos morais, 

hipótese não verificada na presente. (TJ – PR – APLE: 13733721, Relator; 

Luiz Lopes, Data de Julgamento: 29/10/2015, 10ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ 1710 15/12/2015). Inexistindo outras questões que devam 

ser conhecidas de ofício, dou por saneado o processo. Em atenção aos 

fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os fatos 

controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e contestados 

pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) quem deu causa ao 

acidente de trânsito; (ii) se houve o pagamento voluntário dos danos 

materiais em relação a motocicleta pela empresa requerida; (iii) da 

superveniência de materiais e/ou morais sofridos pela autora. Inexistindo 

previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso em exame 

que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da 

prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de tais pontos 

controvertidos, admito a produção das seguintes provas: (a) prova 

documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; (b) 

prova testemunhal: concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

que apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais 

deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser 

designada oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC; Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 15 DE ABRIL DE 2020 ÀS 

14HS00MIN. Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das 

partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento 

a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. Ultrapassado o 

prazo para a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde 

logo cancelada a solenidade designada. INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento a solenidade. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-77.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010005-77.2015.8.11.0020 REQUERENTE: MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos EM CORREIÇÃO. Feito em 

ordem. 1. No presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de 

Sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), 

que depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de 

não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, 

a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-60.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

brasilina marçal goulart (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA OAB - MT25333/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000359-60.2018.8.11.0020. Vistos etc. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que a requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000210-30.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

SANDRA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIRLENE DAVID DE SOUZA (REQUERENTE)

JUCINEIA RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

WANDALVA NAVES MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

MARIA DIVINA GUIMARAES ALVES (REQUERENTE)

ALICE DANUSA FERNANDES LACERDA (REQUERENTE)

MARIA DAS NEVES ROSA DE ALMEIAA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARVALHO GOMIDE OAB - SP0280556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAGUAINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000210-30.2019.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação sob o 

rito sumaríssimo, ajuizada por Alice Danusa Fernandes Lacerda e Outros, 

em face do Município de Alto Araguaia, objetivando a cobrança e 

ressarcimento de diferença de adicional de insalubridade. No decorrer da 

ação, as partes postularam pela realização de prova pericial, com a 

finalidade de apurar-se o grau da insalubridade aduzida nos autos, para 

cada profissão, o que foi deferido ao id. 19469140. Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. O caso é de extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da 

causa. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, sendo excluídas 

as ações sujeitas aos procedimentos especiais, conforme disposto no 

Enunciado 08 do FONAJE “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTORA ALEGA QUE NÃO ASSINOU 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –– ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA EM VIRTUDE DE PERÍCIA TÉCNICA - ASSINATURAS 

SEMELHANTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE 

CONDUZEM À NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito com Indenização por dano moral em que a parte 

Autora relata que verificou que estava havendo descontos indevidos no 

recebimento do benefício de aposentadoria. A Autora traz no feito, cópia 

do contrato que alega não ter assinado e reclamação junto ao PROCON, 

na tentativa de solução administrativa. 2. Sobreveio sentença de 

procedência em que o juiz de 1º grau determinou a devolução dos valores 

descontados indevidamente em dobro, assim como concessão de danos 

morais. 3. Em sede Recursal, a parte Reclamada requer preliminarmente o 

reconhecimento da preliminar da perícia grafotécnica, para que seja 

comprovado por meio de perícia que a Autora assinou o contrato em 

questão. 4. Revelando-se que a causa é de maior complexidade por exigir 

a realização de prova pericial, consistente na realização de perícia 

grafotécnica para elucidação do ponto controverso, e, tendo em vista que 

reconhecer a realização da contratação, quando existem dúvidas acerca 

da veracidade da assinatura do contrato com a assinatura da procuração 

e da cédula de identidade, não respeitaria o amplo princípio do 

contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial , devendo o 

feito ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, 

inciso II, da Lei n.º 9.099/95. 5. A questão atinente à incompetência 

absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício 

pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. 6. Recurso Conhecido e 

Provido para reconhecer a Incompetência do Juizado Especial em virtude 

da necessidade de perícia grafotécnica. (N.U 8011633-16.2016.8.11.0037, 

TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (Grifei). Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT,07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-36.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010096-36.2016.8.11.0020. Vistos etc. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que a requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência da demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-04.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE RODRIGUES SOUTO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Autos n. 

8010189-04.2013.8.11.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória de 

ressarcimento de danos materiais e morais, ajuizada por GEANE 

RODRIGUES SOUTO, em desfavor de EXPRESSO SÃO LUIS LTDA. As 

partes noticiaram a composição acerca do objeto da lide, juntando cópia 

do acordo, pelo que requereram a sua homologação e consequente 

extinção do feito. Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que 

JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de ID. 

25296805 por preservar suficientemente o interesse das partes. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautela. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Alto Araguaia-MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-29.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Autos n. 

1000374-29.2018.8.11.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação de resilição 

contratual c/c declaratória de nulidade de clausula contratual e restituição 

de crédito de cotas de consórcio, ajuizada por Alberto de Jesus Araujo, 

em face de Embracon Administradora de Consórcio Ltda. As partes 

noticiaram a composição acerca do objeto da lide, juntando cópia do 

acordo, pelo que requereram a sua homologação, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do CPC (id 24669105). É o necessário relatório. 

DECIDO. O instrumento do acordo ao ID n° 25036133 está em ordem, e, 

pois, apto a merecer homologação. Diante disso, tratando-se de direito 

disponível, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, na forma e 

condições pactuadas, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. 

Ato contínuo JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia-MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-20.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000340-20.2019.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em face da 

sentença de id. 23473692, aduzindo que esta incorreu em omissão na 

análise de determinados pontos. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração somente 

serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015. Nesse diapasão, não verifico, in casu, a existência 

de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, 

mormente quando inexistem na decisão embargada omissão, contradição 

ou obscuridade. Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida 

intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No entanto, 

os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, consoante 

pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o julgado 

não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu 

exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, não se constata 

nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma 

vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que 

a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um 

mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição 

do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a 

respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO 

NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis 

somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre 

tese apresentada tão somente nos embargos de declaração. Embargos de 

Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos 

autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 67736/2015 -Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA 

ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK 

DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. 

Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração. Destarte, 

ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração 

opostos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-66.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE CALCADOS E ROUPAS FEITAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PEREIRA BORGES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA 

1000281-66.2018.8.11.0020 Vistos, etc. Trata-se de execução 

extrajudicial movida por DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS E ROUPAS 

FEITAS LTDA - ME, contra ALINE PEREIRA BORGES, na qual objetiva o 

pagamento do montante de R$ 622,14 (seiscentos e vinte dois reais e 

quatorze centavos). Verifica-se que, no id 27287003, foi certificado que a 

representante da requerente compareceu a secretaria deste juizado 

especial, para requerer o arquivamento do feito, uma vez que a executada 

efetuou a quitação total do valor devido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, verifico que, foi 

certificado nos autos o pagamento total da quantia devida na execução 

(id. 27287003) Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de 

janeiro de 2020 Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-16.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000015-16.2017.8.11.0020 REQUERENTE: REGINALDO DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. A parte autora alega que teve seu 

nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a 

retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais. 

Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Acolho a preliminar suscitada para alteração do polo 

passivo da demanda, passando a constar como parte ré OI MÓVEL S/A. 

Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu nome negativado 

por dívida que não fez com a reclamada. A reclamada, em sua 

contestação, afirma que não houve qualquer cobrança indevida e que os 

valores cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente 

entre as partes. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Portanto, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

como é o caso das empresas de telefonia, banco, vendas pela internet, 

dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu 

o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de 

uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto ainda, que a parte reclamada 

limitou-se a alegar que agiu em estrito cumprimento de dever legal, 

contudo, não há nos autos prova cabal da legitimidade do débito, visto que 

as telas sistêmicas são documentos unilaterais e sem valor probatório. 

Todavia, destaco que após a negativação indevida apontada no extrato 

juntado aos autos pela parte reclamante, nele se verifica outra 

negativação, posterior a essa, razão pela qual o dano moral cabível deve 

ser minorado. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, ACOLHO a preliminar suscitada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, 

do STJ), bem como DECLARO a inexistência do débito correspondente ao 

negócio jurídico em tela, bem como ORDENO que a reclamada promova a 

sua exclusão dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a partir da ciência da homologação desta sentença. PROMOVA 

a secretaria a alteração do polo passivo para que conste como parte ré OI 

MÓVEL S/A. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 
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necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 09/2020-CDBB

 O Doutor Arom Olímpio Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 RETIFICAR em parte a Portaria nº 07/2020-CDBB, datada de 10/1/2019, 

que designou a servidora Rosana Gimenez Gatto Sansão, técnica 

judiciaria matricula 8575 para substituir Anne Caroline Fonseca Pereira 

matricula 32696, Analista Judiciária – PTJ, matrícula 32696, para exercer o 

cargo de Gestora Judiciaria em substituição na Secretaria da 2ª Vara no 

Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT , pelo período de 13/01/2020 a 

22/01/2020, onde se lê 10/01/2019, leia-se: 10/01/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres 20 de janeiro de 2020.

 Arom Olímpio Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000795-21.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI BORTOLOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA DE SALLES (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000795-21.2019.8.11.0008. 

REQUERENTE: GILVANI BORTOLOZZO REQUERIDO: ALINE SILVA DE 

SALLES, LUIZ CARLOS DA SILVA, CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo da Vara Única 

da Comarca de Rio Branco/MT, com a finalidade de citação, conforme 

despacho anexo. Primeiro, esclareço que a tramitação de processos na 

primeira vara desta comarca através do Processo Judicial Eletrônico – 

PJE, é exclusiva à tramitação de Mandados de Segurança. Assim, 

determino a materialização do processo e a remessa para a Central de 

Distribuição, para as devidas providencias quanto à redistribuição, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias nestes autos 

eletrônicos. Após, efetivada a redistribuição, independentemente de novo 

despacho, e devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, 

servindo este como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Após, cumprido o objeto da Carta 

Precatória, devolva-se ao Juízo deprecante, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

Comunique-se o Juízo deprecante sobre a redistribuição. Às providências. 

Barra do Bugres/MT, 04 de dezembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000805-65.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000805-65.2019.8.11.0008. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: MARCELO FREIRE DE 

ANDRADA FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória advinda do 

Juízo da 1ª Vara Especializada do Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de citação, conforme despacho anexo. 

Primeiro, esclareço que a tramitação de processos na primeira vara desta 

comarca através do Processo Judicial Eletrônico – PJE, é exclusiva à 

tramitação de Mandados de Segurança. Assim, determino a materialização 

do processo e a remessa para a Central de Distribuição, para as devidas 

providencias quanto à redistribuição, procedendo com as baixas e 

anotações necessárias nestes autos eletrônicos. Após, efetivada a 

redistribuição, independentemente de novo despacho, e devidamente 

comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, 

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Após, cumprido o objeto da Carta Precatória, devolva-se ao Juízo 

deprecante, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

e anotações necessárias. Comunique-se o Juízo deprecante sobre a 

redistribuição. Às providências. Barra do Bugres/MT, 11 de dezembro de 

2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000815-12.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA GIMENEZ HIDALGO (REQUERIDO)

FLAVIO FREY (REQUERIDO)

FREY & HIDALGO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000815-12.2019.8.11.0008. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: FREY & HIDALGO 

LTDA - ME, FLAVIO FREY, MARILZA GIMENEZ HIDALGO Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo da 1ª Vara Especializada do 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de citação, 

conforme despacho anexo. Primeiro, esclareço que a tramitação de 

processos na primeira vara desta comarca através do Processo Judicial 

Eletrônico – PJE, é exclusiva à tramitação de Mandados de Segurança. 

Assim, determino a materialização do processo e a remessa para a 

Central de Distribuição, para as devidas providencias quanto à 

redistribuição, procedendo com as baixas e anotações necessárias 

nestes autos eletrônicos. Após, efetivada a redistribuição, 

independentemente de novo despacho, e devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Após, cumprido o objeto da Carta Precatória, devolva-se ao Juízo 

deprecante, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

e anotações necessárias. Comunique-se o Juízo deprecante sobre a 

redistribuição. Às providências. Barra do Bugres/MT, 11 de dezembro de 

2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000803-95.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON ALVES PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000803-95.2019.8.11.0008. 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: JOSE NILTON 

ALVES PINHO Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo 

da Justiça Federal, Subseção Judiciária da Comarca de Diamantino/MT, 

conforme despacho anexo. Primeiro, esclareço que a tramitação de 

processos na primeira vara desta comarca através do Processo Judicial 

Eletrônico – PJE, é exclusiva à tramitação de Mandados de Segurança. 

Assim, determino a materialização do processo e a remessa para a 

Central de Distribuição, para as devidas providencias quanto à 

redistribuição, procedendo com as baixas e anotações necessárias 

nestes autos eletrônicos. Após, efetivada a redistribuição, 

independentemente de novo despacho, e devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Após, cumprido o objeto da Carta Precatória, devolva-se ao Juízo 

deprecante, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

e anotações necessárias. Comunique-se o Juízo deprecante sobre a 

redistribuição. Às providências. Barra do Bugres/MT, 11 de dezembro de 

2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000822-04.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADE FERREIRA PRATES (REQUERIDO)

JOSE CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

MAURO ARANTES FERREIRA (REQUERIDO)

DONIZETE ALVES PRATES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

110 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000822-04.2019.8.11.0008. 

REQUERENTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO REQUERIDO: 

JOSE CARLOS FERREIRA, LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADE FERREIRA 

PRATES, MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA, MARINA JANOLIO 

FERREIRA, DONIZETE ALVES PRATES, MAURO ARANTES FERREIRA 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo da 1ª Vara 

Especializada do Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de avaliação, praceamento e demais atos, conforme despacho 

anexo. Primeiro, esclareço que a tramitação de processos na primeira 

vara desta comarca através do Processo Judicial Eletrônico – PJE, é 

exclusiva à tramitação de Mandados de Segurança. Assim, determino a 

materialização do processo e a remessa para a Central de Distribuição, 

para as devidas providencias quanto à redistribuição, procedendo com as 

baixas e anotações necessárias nestes autos eletrônicos. Após, 

efetivada a redistribuição, independentemente de novo despacho, e 

devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Após, cumprido o objeto da Carta Precatória, devolva-se ao 

Juízo deprecante, consignando nossas homenagens, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. Comunique-se o Juízo deprecante sobre 

a redistribuição. Às providências. Barra do Bugres/MT, 12 de dezembro de 

2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158670 Nr: 7558-55.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ SCOTTI, APARECIDA BAFIN SCOTTI, 

SANDRA JANE SCOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSIO ROBERTO SCOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 

e ss. do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, 

determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, e, para 

o caso de descumprimento desta ordem, fica desde já fixada a multa diária 

no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para a parte 

requerida (artigo 555, parágrafo único, I, c/c o artigo 567, ambos do 

CPC).Antes de cumprir a medida deverão os Oficiais de Justiça esclarecer 

ao requerido, ocupante do imóvel pertencente ao espólio, da necessidade 

de cumprir a medida judicial, concedendo-lhe um prazo máximo de 15 

(quinze) dias para a desocupação voluntária.No mais, promova o autor 

nos 05 (cinco) dias subsequentes as condições para citação do 

requerido, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Civil, e 

CITE-SE a parte requerida para responder a ação, em 15 (quinze) dias, 

consignando-se no mandado que não sendo contestada a ação 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(artigo 344 do Código de Processo Civil).Com a resposta, INTIME-SE a 

autora para impugná-la no prazo legal.Defiro os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil e também o reforço policial para o 

cumprimento da presente medida, ficando, desde já, o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a solicitá-lo.APENSEM-SE estes autos aos autos de nº. 

4294-30.2019.811.0008 – cód. 153135CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 13 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115397 Nr: 4989-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA SILVA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e nos termos do 

artigo 226, §6º da CF, DECRETO o divórcio das partes e DECLARO 

DISSOLVIDO o casamento pelo divórcio entre Edson da Silva Azevedo e 

Simone da Silva Azevedo. Por conseguinte, EXTINGO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.SERVIRÁ A CÓPIA DESTA SENTENÇA COMO MANDADO DE 

AVERBAÇÃO, acompanhada de cópia da certidão de casamento, a ser 

apresentado ao Cartório de Registro Civil onde as partes se 

casaram.Tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade 

processual e por não ter havido contrariedade ao pedido, deixo de 

condenar a requerida aos ônus da sucumbência.Certifique-se, desde já, o 

transito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 
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praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 17 de 

dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139274 Nr: 4189-87.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC, NECI ANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Benedita Sousa de Assis 

- OAB:26694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Gomes Dallazem - 

OAB:23.411

 Certifico que a parte Executada, devidamente intimada, conforme fl. 31, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em cumprimento a CNGC 

em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16 – Do cumprimento 

de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das Varas Cíveis, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente, por meio de seu 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Lindones Marcelo Schiavini

Técnico Judiciário, mat. nº. 38345

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157955 Nr: 7188-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ALVES MEIRA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO CELESTINO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 

319 e 320, do CPC.DEFIRO o pedido da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 

468, CNGC), que poderá ser revogado a qualquer tempo, caso verificado 

as hipóteses legais.É cediço que a Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes, sempre visando à solução amigável da 

demanda, de forma que os métodos de solução consensual de conflitos 

devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, 

consoante disposto no art. 3º, §2º do CPC.Desta forma, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para inclusão dos autos em pauta de 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158267 Nr: 7334-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY DIEGO MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PRADO VIEIRA - 

OAB:44203/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, entrei em contato com o CEJUSC (servidora 

Lívia) e solicitei uma data para audiência de conciliação/mediação, a qual 

ficou designada para o dia 24 de março de 2020, às 12:30.

Lindones Marcelo Schiavini

Técnico Judiciário, mat. nº. 38345

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158267 Nr: 7334-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY DIEGO MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PRADO VIEIRA - 

OAB:44203/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 24/03/2020, às 12:30, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158911 Nr: 7705-81.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMILSON CORREIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDA MARIA DE ANGELIS 

MARTOS - OAB:241999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o deposito da diligência 

no valor de R$ 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) que 

deverá ser depositado via Tribunal de Justiça, conta única no site 

Tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159140 Nr: 7829-64.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO a tutela provisória de urgência, porque presentes, nesse 

momento, os pressupostos legais para tanto. OFICIE-SE, com urgência, 

para implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa 

diária que arbitro em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao 

teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pela continuidade do feito, 
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DETERMINO, a fim de melhor elucidação dos fatos, a realização do Estudo 

Socioeconômico pelo (a) Assistente Social credenciado (a), na residência 

da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159318 Nr: 7930-04.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDS, GOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

RECEBO a petição inicial, bem como a emenda a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, pois atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que os autores não façam jus.

A Certidão de Nascimento de fls. 10 comprova a paternidade do requerido 

com relação ao autor menor, fato que lhe submete ao dever de prestar 

alimentos (art. 1.696, do Código Civil).

Nessa senda, não havendo acostado aos autos documentos probantes 

sobre os ganhos ou a respeito da condição financeira do requerido, no 

entanto, demonstrado a paternidade do requerido no que concerne aos 

menores, DEFIRO o pedido liminar e ARBITRO OS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional, 

importando nesta data a quantia de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove 

reais e quarenta centavos), devidos a partir da citação.

Os valores devidos dos alimentos provisórios deverão ser pagos à parte 

requerente até o dia 10 do mês a que se referirem, em conta de 

titularidade da genitora da menor (Caixa Econômica Federal, Conta 

Poupança nº 15235-8, agência 4770, operação 013)

Deixo de designar a audiência prevista no artigo 695 do CPC, uma vez que 

se constata nos autos que o requerido reside na Comarca longínqua.

Por cautela deste Juízo, procedeu-se pesquisa no SIEL para localização 

do endereço completo do requerido, constatando-se que este atualizou 

seu endereço em 22/10/2019, informando residir em Cotia/SP, divergindo 

do endereço declinado à exordial.

Neste passo, DETERMINO a serventia que expeça Carta Precatória para a 

Comarca de Ponto Novo/BA, no endereço fornecido na inicial (fls. 04); e 

para a Comarca de Cotia/SP, no endereço constante no extrato do SIEL 

(fls.14), ambas com a finalidade de intimação dos alimentos arbitrados e 

citação, constando do mandado as advertências dos artigos 344 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à contestação, 

se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC.

Oportunamente, conclusos.

CIENCIA ao Ministério Público (art. 178, inc. II do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 13 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159177 Nr: 7852-10.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.S.M MACHADO & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319, 320, 783 e 798 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o executado para efetuar o pagamento do crédito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias, acrescidos de custas processuais e honorários 

advocatícios, contados da citação (art. 829 e 831, do CPC), sob pena de 

penhora de bens para garantia do débito e seus acréscimos. A penhora 

recairá, preferencialmente, por meio do sistema eletrônico, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome da parte executada, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (art. 854, 

caput, do CPC).

 FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução (art. 85, § 1º e § 2º, do CPC). No caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, do CPC).

Não havendo pagamento no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para a análise do pedido de penhora.

Para a prática de atos processuais, observe-se o disposto no artigo 212 

do CPC.

 EXPEÇA-SE certidão comprobatória do ajuizamento da ação, nos termos 

do artigo 828 do CPC, conforme requerido pelo exequente, devendo este 

comunicar o juízo, em 10 dias, as averbações efetivadas.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 13 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158973 Nr: 7742-11.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GONÇALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTHE KERLY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não qualificou o polo 

passivo da demanda.

 É cediço que é ônus de quem almeja a tutela jurisdicional apresentar os 

dados necessários para promover a citação do réu, devendo realizar 

diligencias para tanto.

Desta forma, INTIME-SE o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a emenda da petição inicial, fornecendo os dados necessários 

da parte requerida, para regular citação, nos termos do artigo 319, inc. II 

do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 e art. 330, 

inc. IV todos do CPC).

 Devidamente comprovada nos autos a realização de diligências e, mesmo 

assim, restando infrutífera a localização da requerida, poderá o autor 

requerer ao Juízo diligências na tentativa de localização da requerida (art. 

319, § 1º, do CPC), momento em que se aplicarão as disposições do §3º 

do art. 256 do CPC.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 13 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158712 Nr: 7586-23.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Solito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:200.004/A, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...).Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 23 de janeiro de 2020, às 10h30min, no endereço 

supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

quesitos.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:(...) 

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157836 Nr: 7124-66.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...).Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 23 de janeiro de 2020, às 13h30min, no endereço 

supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

quesitos.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157616 Nr: 7008-60.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FLORIANO JOSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 23 de janeiro de 2020, às 14h00min, no endereço 

supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

quesitos.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157112 Nr: 6721-97.2019.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA DE JESUS, ALEXANDRE JESUS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)por ora, INDEFIRO a tutela de urgência.Diante da 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com 

endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, N. 585, SALA A, 

BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 23 de janeiro de 2020, às 14h30min, no endereço supra(...)INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo e estudo 

socioeconômico nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo 

da inicial, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 

30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de 

Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte 

autora, advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar 

quanto às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação 

de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para 

que manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157136 Nr: 6739-21.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)por ora, INDEFIRO a tutela de urgência.Diante da 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com 

endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, N. 585, SALA A, 

BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 23 de janeiro de 2020, às 15h00min, no endereço supra. (...)INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo e estudo 

socioeconômico nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo 

da inicial, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 

30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de 

Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte 

autora, advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar 

quanto às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação 

de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para 

que manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157281 Nr: 6824-07.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINO PAULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/O, Marli Guarnieri de Lima - OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...).Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 23 de janeiro de 2020, às 15h30min, no endereço 

supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

quesitos.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158298 Nr: 7355-93.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 23 de janeiro de 2020, às 16h00min, no endereço 
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supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

quesitos.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159175 Nr: 7851-25.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 23 de janeiro de 2020, às 16h30min, no endereço 

supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

quesitos.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116260 Nr: 5549-28.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por MUNICÍPIO DE DENISE, 

contra a sentença proferida às folhas 33.

Relata a exequente que o processo foi extinto, porém houve omissão 

quanto ao pedido de levantamento da penhora realizada no processo.

É o que merece ser relatado.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste o embargante.

Logo, sem mais delongas, e por tudo que dos autos consta, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e DOU-LHE provimento a fim de determinar a 

imediata baixa na penhora realizada às folhas 24, através do sistema 

Renajud.

No mais, permanece incólume a sentença, tal como lançada.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumprida a determinação acima, e com o transito em julgado devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE.

Barra do Bugres/MT, 17 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133823 Nr: 865-89.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 EXPEÇA-SE ofício GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS (EADJ/APSDJ), para 

que proceda a IMPLANTAÇÃO do benefício no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, nos termos da sentença de folhas 114/115, ou justifique a 

impossibilidade de fazer, sob pena de majoração da multa diária em razão 

do descumprimento.

 Após, intime-se a parte autora para manifestar no processo, requerendo 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dais, sob pena de arquivamento

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 17 de dezembro de 2019.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159270 Nr: 7896-29.2019.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA DOS SANTOS BORGES, MARIA BENEDITA 

BORGES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, mediante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o 

fim de nomear provisoriamente as requerentes, ANDRELINA DOS SANTOS 

BORGES e EDITH BORGES como curadoras, na modalidade compartilhada, 

de MARIA OLIVEIRA MONTEIRO.LAVRE-SE O TERMO de curatela 

provisória, instando as requerentes a firmá-lo.A fim de realizar o 

interrogatório do interditando, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA O DIA 

03/03/2020, às 17H00MIN.CITE-SE o interditando (art. 751, CPC).CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Diligencie-se a serventia acerca da inclusão no polo 

ativo de Edith Borges, promovendo as alterações necessárias e 

retificando na capa dos autos, atendando-se que Maria Santana é 

interditanda/requerida.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres - MT, 18 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157844 Nr: 7126-36.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada. 

No mais, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para inclusão dos 

autos em pauta de audiência (art. 694,CPC).INTIME-SE a parte autora, e 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida dos alimentos arbitrados e da data 

de audiência designada, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

consignando-lhes as disposições do art. 334, § 8º, do CPC; atentando-se 

a secretaria ao disposto no art. 695, § 1º, do CPC.No ato da citação, 

deverá a parte requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça da sua 

impossibilidade financeira de contratação de advogado, caso em que, será 

nomeado um Defensor. Ressalte-se que, as partes poderão constituir 

procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do 

CPC).Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do 

ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Em 

seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

350 do CPC.Sendo exitosa, proceda-se VISTAS ao Ministério 

Público.Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 18 de dezembro de 2019.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158459 Nr: 7445-04.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA FELIX CEBALHO GHISLERI, MEIRINE CELESTINA 

DE JESUS, KELLY TATIANE VIDRAGO OENNING DE FARIA, MARCIO 

ANTONIO DA SILVA, MARLENE ALVES DA SILVA, MARIA ELCIENE 

GOMES DE SOUZA, ELIANE ANTUNES GARCIA, CÉLIA APARECIDA 

SEVERINO DE SOUZA, DORIANE APARECIDA DA SILVA SINÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:13599 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por tais considerações INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. CITE-SE o Requerido na pessoa de seu representante legal, 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de resposta 

(art. 183, do CPC), constando ainda as advertências de que não 

contestada à ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC), e 

confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 341 do 

CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código de 

Processo Civil.Havendo alegação por parte dos réus de qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 

18 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88077 Nr: 3846-67.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por GERONIMO 

AMBRÓSIO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEUGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução, determinou-se a intimação da executada para, 

querendo, impugnar a execução.

Às folhas 68/70, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Às folhas 71 compareceu a exequente manifestando concordância com o 

calculo apresentado pela executada, pugnando pela homologação e, 

consequente expedição do RPV.

Decisão homologatória às folhas 72.

Às folhas 84/85, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 87/88.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Dito isso, com efeito, a impugnada reconheceu a procedência do pedido 

da impugnante, concordado com o excesso de execução por ela 

apontado.

Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, c/c artigo 924, II, ambos do CPC, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela impugnante.

CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.

ESPEÇA-SE os alvarás para levantamento dos valores.

 Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Oportunamente, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89277 Nr: 5008-97.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MOISES MANOEL DA 

SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEUGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Homologada a desistência do recurso, terminou-se para que a requerente 

apresenta-se a planilha de cálculos na forma acordada (fls.88).

Planilha apresentada pela exequente às folhas 89/94.

Impugnação pela Autarquia executada às folhas 96/99

Às folhas 102/103, compareceu a exequente concordando com os 

valores apresentados pela executada.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 A priori, diante da concordância expressa da parte credora, HOMOLOGO, 

para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os cálculos 

apresentados pela devedora às folhas 96.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados pela executada, 

para expedição do RPV, sendo R$ 53.444,18 no que se refere aos valores 

atrasados e R$ 5.445,28 referente aos honorários sucumbenciais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35987 Nr: 2328-18.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:MAT. 1585108

 Vistos etc.

Considerando que a petição de folhas 263 esta subscrita por advogado 

estranho ao processo, intime-se a advogada APARECIDA VOINE DE 

SOUZA NERI para juntar eventual substabelecimento, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Fica ainda a parte autora intimada para manifestar sobre a expedição do 

Precatório, conforme determinado na decisão de folhas 261/262, ficando 

desde já consignado que o silencio valera pela presunção de 

concordância na expedição na forma determinada (30%/70%), também no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e oportunamente 

faça o processo concluso.

Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100148 Nr: 1743-19.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDRE BUSINARO - PREF. MUNICIPAL 

DE P. ESTRELA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito da presente demanda e, por conseguinte, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos na inicial para 

reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa cometidos pelo 

requerido MAURO ANDRÉ BUSINARO, devidamente qualificado nos autos, 

nos termos dos artigos 10, incisos I, VIII, IX, XI e XII e 11, caput, ambos da 

8.429/92, e, com supedâneo no art. 12 da mesma Lei, aplico-lhe as 

seguintes sanções: a)Ressarcimento integral do dano causado ao erário 

público, no importe de R$ 120.615,36 (...), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC, a partir da efetivação do dano e juros a partir da data 

da citação;b)Suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

03 (três) anos.c) Multa civil correspondente a duas vezes o valor do dano 

efetivamente apurado, corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos contados da citação até o pagamento. Referida 

quantia será revertida em favor do município de Porto Estrela/MT, ente 

prejudicado com o ato de improbidade. Custas processuais pelo requerido. 

Sem honorários advocatícios (...). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 

18 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96069 Nr: 5260-66.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAURA DE SOUZA ASSUNÇÃO, LOURIVALDO 

FERREIRA BRITO, PEDRO GOMES ALVES MENEZES, JANETE ISOTON, 

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES, EDIME DE 

SALLES ABRANTES, ALOIR GUIMARÃES SCARPAT, ELZAMIRA 

MARQUES LEITE, RITA DE CÁSSIA LIMA, LEILA MARILSA FRAGA, 

JOAQUIM PEREIRA DE NOVAIS FILHO, ROSEMARI APARECIDA EIDAM, 

MARIA ADELAIDE BETT MANFRIN, WILMA SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74.802, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86.235

 Vistos.

RECEBO o presente Cumprimento de Sentença dos honorários 

sucumbenciais, pois preenchidos os requisitos do art. 523 e seguintes do 

CPC.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, e em não 
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tendo, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor de R$ 3.150,00 (Três mil, cento e cinquenta reais), 

fixados no título executivo judicial, sob pena de ser acrescido ao valor 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Transcorrido o prazo sem o pagamento, INICIA-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado apresente impugnação (art. 525, CPC). Se 

acaso o executado apresentar impugnação, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar sobre, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem notícia de pagamento, e no 

mesmo prazo seguinte a este, sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE, e, na sequência, INTIME-SE a parte exequente, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o cálculo sobre o valor atualizado 

da execução, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do crédito. Após, concluso para análise dos demais 

pedidos.

 DILIGENCIE-SE a serventia, acerca da alteração na natureza da ação, 

passando a constar CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 06 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88240 Nr: 4001-70.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos.No que tange aos valores da parte autora, INTIMEM-SE os 

advogados para que juntem o contrato de honorários advocatícios 

contratuais para que se possa proceder com o destaque da parte que 

cabe a cada um.Isso porque a orientação dos Tribunais superiores é de 

que havendo litígio entre os procuradores do processo sobre a quantia 

que toca a cada um, a matéria deve ser discutida em ação 

própria.Vejamos:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRÓPRIA. 

JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Questões relativas a valores devidos a 

procuradores, a título de honorários advocatícios, por constituírem matéria 

estranha à lide, devem ser debatidas na Justiça Estadual, em ação própria, 

nos termos dos precedentes desta Corte. 2. Qualquer desavença, 

desacordo, discussão, cizânia, divergência, desentendimento, 

discrepância, enfim, QUALQUER DIFERENÇA ou conflito existente entre 

advogados, referente a honorários, de qualquer natureza, sejam eles 

contratuais ou sucumbenciais, deverão ser discutidos na Justiça Estadual, 

em ação e foro próprios. (...).Por outro lado, havendo acordo entre os 

causídicos, façam os autos conclusos para liberação do 

alvará.Intimem-se. CUMPRA-SE.Às providências.Barra do Bugres/MT, 16 

de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157263 Nr: 6813-75.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JEANE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...).Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 23 de janeiro de 2020, às 13h00min, no endereço 

supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

quesitos.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:(...). 

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 17 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127801 Nr: 5257-09.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14.258-A

 Ante o exposto, ACOLHO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A. em face de PAULO 

CÉSAR DE BARROS, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. CONDENO o exequente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC c/c Súmula 

517 do STJ). Transitada em julgado, INTIME-SE o executado Banco do 

Brasil S/A, para se manifestar sobre os valores depositados em 

juízo.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 11 de novembro de 2019.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 153668 Nr: 4639-93.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em detida análise dos autos, verifica-se tratar de Carta Precatória e não 

de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente (fls. 23).

Deste modo, TORNO sem efeito o despacho de folhas 22, que recebeu a 

inicial.

Por conseguinte, remetam-se os autos à Central de Distribuição para 

REDISTRIBUIÇÃO.

 No mais, sem necessidade de nova conclusão, estando devidamente 

comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, 

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

 Comunique-se ao Juiz Deprecante, por meio eletrônico, sobre a 

distribuição da carta precatória, bem como o seu cumprimento, se 

frutífera, conforme dispõe o art. 232, do Código de Processo Civil.

Após, quitadas as custas, porventura existentes, se for o caso, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

Comunique-se o juízo deprecante sobre a distribuição da presente 

missiva.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38251 Nr: 659-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperfrete - Cooperativa de Profissionais Atuantes no 

Cómércio se Serviços

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA BARRALCOOL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:MT 6211, PAULO JULIANO GARCIA CARVALHO - OAB:51193 RS, 

VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA - OAB:MT-12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 475/477, uma vez que o pleito de 

desconstituição da penhora no rosto dos autos, realizada em razão de 

ordem expedida pelo Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de 

código 37488, deve ser formulado diretamente ao juízo que determinou as 

constrições e não neste onde se encontram bens passíveis de constrição.

No mais, e considerando o cumprimento espontâneo da obrigação pela 

parte ré, INTIME-SE o exequente para se pronunciar a respeito, 

requerendo o que entender dê direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 16 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81166 Nr: 2826-75.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI ALVES DE SOUZA, JOSÉ ELI ALVES DE 

SOUZA, DUCÉLIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137.269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334, 

ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar requerendo o que entender 

dê direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 16 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159609 Nr: 8108-50.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Gonçalves - 

OAB:12855 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.No mais, 

encerrado o período do recesso forense, voltem-me conclusos para 

designação de perícia médica.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres – 

(MT), 19 de dezembro de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 842 Nr: 386-34.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA., LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR DE SOUZA

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B

 [...]. Assim sendo, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses contidas no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. EXPEÇA-SE 

alvará judicial quanto aos valores incontroversos, nos termos da decisão 

de fls. 243/245.ÀS PROVIDÊNCIAS.Barra do Bugres/MT, 19 de dezembro 

de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 4466 Nr: 757-27.1999.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA QUERO QUERO LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo 

BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida à fl. 560, com 

fundamento no artigo 1.022, inciso I, do CPC, para o fim de sanar 

contradição ou erro material no decisum.[...]. DECIDO.Sem delongas, 

conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.No mérito, entretanto, 

nego provimento, uma vez que a matéria desafiada nos embargos de 

declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação 

da parte recorrente à decisão proferida.Isso porque a publicação da 

decisão intimando o Banco acerca do cumprimento de sentença dos 

honorários advocatícios pleiteados pelo advogado José Quintão Sampaio, 

no valor de R$9.678,59, se deu em 07/11/2018, no DJE de n.º 10372, e 

não na data de 24/01/2019, como pretende ver reconhecido a embargante. 

Aliás, seria muito incontroverso o Banco realizar o pagamento em 

07/01/2019 e receber a intimação somente bem 24/01/2019. Por fim, 

consigne-se que não cabe em sede de embargos de declaração, ainda 

que se fale em efeitos infringentes, a modificação da sentença que a parte 

não concorda.Nesse sentido:[...].Assim sendo, por não vislumbrar a 

hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. EXPEÇA-SE alvará judicial com relação aos valores 

incontroversos já depositados nos autos referente aos honorários 

advocatícios do advogado José Quintão Sampaio (...).Em seguida, 

INTIME-SE o Banco Bradesco para efetuar o pagamento da diferença dos 

valores executados, de acordo com o cálculo de fls. 561/563, no prazo de 

15 (...) dias.No mais, INTIME-SE o advogado Luiz Mariano Bridi para se 

manifestar sobre a petição de fl. 558, dando conta do integral pagamento 

de seus honorários, antecipando que havendo litígio sobre eventuais 

parcelas devidas a título de honorários advocatícios de patrono substituído 

no curso da lide, a matéria deverá ser discutida em ação própria. [...], 19 

de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 16270 Nr: 1777-77.2004.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE CARLOS 

ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB - FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, JOSE QUINTÃO SAMPAIO - OAB:OAB/MT-5653, LUCAS 

VIEIRA ALVES - OAB:20716/O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:MT. 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SCHAIRA - OAB:20495

 Vistos. [...]. Feitas tais considerações, observo que o caso dos autos 

versa sobre honorários convencionais ou contratuais, envolvendo a 

atuação do causídico em favor do constituinte, para promover a defesa da 

parte requerida Aniceto de Campos Miranda, nos Embargos à Execução 

n.º 1777-77.2004.811.0008, código 16270. Observo ainda que a ação foi 

ajuizada em 10/09/2004, ou seja, mais de 15 (quinze) anos após o 

ajuizamento o contratante e seu cliente ainda não chegaram ao consenso 

quanto ao valor dos honorários contratuais. Logo, considerando que a 

regra do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 permite ao magistrado 

arbitrar o valor dos honorários contratuais ao advogado contratado; e, 

considerando, por outro lado, o valor da causa, bem como o decurso do 

tempo para a finalização do processo, observando também a regra do 

artigo 85, § 2º, inc. II e IV, do Código de Processo Civil, ARBITRO em R$ 

7.000,00 (sete mil reais) o valor dos honorários contratuais devidos por 

Aniceto de Campos Miranda ao advogado José Quintão Sampaio. Para a 

correção monetária deverá ser observada a regra do art. 85, § 16, do 

CPC. Decorrido o prazo de quinze dias sem informação quanto ao 

pagamento, CERTIFIQUE-SE.Na sequência, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar em 05 (cinco) dias para requerer o que dê direito. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 16 de 

dezembro de 2019.Sílvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48639 Nr: 424-55.2011.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme narrado na petição de fl. 82 a empresa exequente BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO cedeu o 

seu direito de crédito a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CRÉDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 

“FUNDO”, razão pela qual requer a substituição processual.

Desta forma, DEFIRO o pedido de substituição processual, nos termos do 

art. 18 do Código de Processo Civil, devendo constar no polo ativo da 

presente demanda o nome de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CRÉDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 

“FUNDO”.

Proceda-se com as alterações e anotações necessárias.

Após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar requerendo o que 

entender dê direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 16 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86291 Nr: 2091-08.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIA PATNERS ASSESSORIA LTDA, FANHONI, 

PIRAÍNO, KRONGOLD ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PIRAINO SANSIVIERO - 

OAB:116341/SP, DÉBORA RITZEL PAIXÃO CÔRTES CRUZ - 

OAB:308.431/SP, MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT - OAB:130052/SP, 

THAIS PRADO VIEIRA - OAB:18162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:OAB/SP 253.449

 Vistos.

Dos autos se vê que o Banco Bradesco cumpriu parcialmente a ordem 

judicial, tão apenas para cessar o bloqueio de 30% (trinta por cento) sobre 

o faturamento da empresa peticionante, razão pela qual o pedido de fls. 

2.033/2.043 perdeu uma parcela de seu objeto, ao menos no que se refere 

a cobrança da multa diária pelo descumprimento de determinação deste 
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Juízo.

Por outro lado, denota-se que até esta data o Banco não esclareceu nos 

autos o montante bloqueado em razão do ofício de n.º 304/2016-mas, 

tampouco desbloqueou tais valores em favor da empresa Usinas Itamarati 

S/A.

Assim, reitere-se ofício ao Banco Bradesco para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe nos autos a quantia exata bloqueada nas contas da 

empresa USINAS ITAMARATI S/A., em razão da ordem exarada no ofício 

n. 304/2016, oportunidade que deverá liberar todo valor bloqueado em 

favor da empresa.

 Com as informações nos autos, INTIME-SE a requerida para se 

manifestar, também no prazo de 15 (quinze) dias.

Se decorrido o prazo assinalado in albis, devidamente certificado nos 

autos, ARQUIVE-SE o feito mediante a adoção das providências 

pertinentes.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Barra do Bugres – (MT), 18 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87028 Nr: 2826-41.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA PATNERS ASSESSORIA LTDA, 

FANHONI, PIRAÍNO, KRONGOLD ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecília da Silva Zeraik - 

OAB:104.199/RJ, Fábio Zeraik - OAB:137.830/RJ, Felipe Zeraik - 

OAB:30.397/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT - 

OAB:130052/SP

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 487, III, “b”, c/c art. 925, todos do 

CPC, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de fls.502/525, por preservar suficientemente o interesse das 

partes.Custas e despesas processuais ficará a cargo da empresa 

devedora, nos termos do item 1.7 do acordo de fls. 502/525.Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Considerando a renúncia expressa do 

prazo recursal pelas partes, a presente sentença transita em julgado no 

ato de sua publicação, exceto em relação às custas fixadas.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e cumprida todas as 

determinações, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Traslade-se cópia da presente para o feito executivo de código 

86291.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105076 Nr: 4885-31.2015.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS E ELETRODOMESTICO MARACANA 

LTDA, SANDRA BRITZ LINCK, MAIRI TEREZINHA DOS SANTOS LINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT/9059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:MT/ 6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653

 Vistos.[...]. DECIDO.Sem delongas, conheço do recurso, eis que 

adequado e tempestivo.No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, 

uma vez que ainda que o emitente/endossante dos cheques objeto da 

monitória pertencessem ao mesmo grupo econômico da empresa 

requerida, como pretende a embargante, é necessária a existência de 

provas, ou, ao menos, fortes indícios, de que referidas empresas atuam 

em relação de controle ou coligação, caracterizando-se grupos de fato ou, 

ainda, que a haja registro de convenção na Junta Comercial, para 

caracterizar o grupo de direito. (...). E inexistentes tais circunstâncias, não 

se há de falar que as requeridas são integrantes do mesmo grupo 

econômico e responsáveis pelo pagamento do título de crédito juntado na 

inicial. Além disso, ainda que houvesse comprovação da formação de 

grupo econômico entre a empresa requerida e a pessoa jurídica Linck Ind. 

Comércio de Móveis Ltda., isso não permitiria a simples conclusão de que 

esta última, que não figurou no polo passivo da avença, seja responsável 

pelos cheques emitidos, justamente porque não se admite a aplicação da 

teoria da aparência contra sociedade empresarial com a qual não se 

contratou, ainda que pertença a ré ao mesmo grupo econômico que utilize 

o sobrenome Linck.Ademais, se vê claramente que a matéria desafiada 

nestes embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.Aliás, 

não cabe em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em 

efeitos infringentes, a modificação da sentença que a parte não 

concorda.Nesse sentido:[...].Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese 

contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos presentes embargos declaratórios.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. No mais, 

CUMPRA-SE na integra a decisão judicial de fls. 112/113.Às 

providências.Barra do Bugres/MT, 06 de dezembro de 2019.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127801 Nr: 5257-09.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

 Ante a informação contida no TEMA 285 do STF, de que a tramitação das 

ações de execução e/ou cumprimento de sentença envolvendo 

"Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de 

poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos 

inflacionários decorrentes do Plano Collor II”, foram suspensas 

nacionalmente (AI-RG 722.834 e RE-RG 591.797), pelo prazo de 24 

meses, a contar de 05.02.2018, em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE 632212, DETERMINO que feito permaneça em cartório 

até o julgamento final do referido expediente, em local pré-determinado 

para esse fim.

Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

pronunciar, requerendo o que dê direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos para deliberações.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres – (MT), 16 de dezembro de 2019.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 152616 Nr: 3987-76.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO JOSE ZANDONAIDE, GLEIBI MARIA ALVES 

ZANDONARDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO LUIZ ARGENTON, 

REGINA CELIA SABIONE, RICARDO TADEU LOURIMIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 26/03/2020, às 12:30, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à RuaJoão Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47751 Nr: 3914-22.2010.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMBDS, ALDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHALIMAR BENCICE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

DEFENSORIA PÚBLICA para manifestação acerca da certidão negativa, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119311 Nr: 417-53.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS ROSSI - 

OAB:4.616

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

DEFENSORIA PÚBLICA para manifestação acerca da certidão negativa, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131134 Nr: 7199-76.2017.811.0008

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DA SILVA ARANTES, SIMONES SALUSTIANA DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o requerente sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142268 Nr: 6253-70.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte autora sem 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151896 Nr: 3527-89.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES DE MORAES MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono feito com a finalidade intimar a parte Autora, para 

manifestar-se sobre o laudo pericial no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158061 Nr: 7234-65.2019.811.0008

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADIMAURA ARLINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334 do CPC, fica a parte autora intimada, por meio de 

seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 27/02/2020, às 13:30, na sala de audiências do CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, n°. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842 Nr: 386-34.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA., LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, e sentença de fl. 243-245, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar os executados, através de seu 

advogado, para fornecer os dados bancários para que sejam expedidos 

os alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98383 Nr: 685-78.2015.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMRAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:OAB-MT 17.578/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:5701/A

 Certifico que transcorreu o prazo sem manifestação da Requerida. Sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar o advogado da parte autora para se manifestar sobre o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Lindones Marcelo Schiavini

Técnico Judiciário, mat. nº. 38345

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107902 Nr: 474-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certico que, devidamente intimado por seu advogado, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo sem manifestção. Em cumprimento a CNGC em 

seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16 – Do cumprimento de 

Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono 

estes autos para o Setor de Expedição de Documentos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para dar continuidade ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Lindones Marcelo Schiavini

Técnico Judiciário, mat. nº. 38345

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153290 Nr: 4392-15.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALQUIRIA MARQUES, VEMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte Requerida deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios 

pelos Gestores Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono estes autos, com 

a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para se 

manifestar sobre o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Lindones Marcelo Schiavini

Técnico Judiciário, mat. nº. 38345

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152175 Nr: 3702-83.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTON JOSÉ DA SILVA JESUS, VDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIAN CARVALHO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS H. PADILHA DE 

ALMEIDA - OAB:24.781/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99541 Nr: 1357-86.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APG, NPG, EFP, LFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFP, RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, MARIANA MARQUES DE ALMEIDA BRAGA - 

OAB:27297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, E CERTIDÃO NEGATIVA DE FL. 68, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora a fornecer o endereço de NEURACI PEREIRA GARCIA, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81047 Nr: 2696-85.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA, SERGIO DE FREITAS ALVES, 

GUILHERME SZUCHAMAN WOQUIND, JOSE MARIA FRAES VASQUES 

NETO, ADRIANA PATRICIA MAZINI FAUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, DELATORRE 
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ASSESSORIA PUBLICA LTDA, RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA, 

FERNANDA JAQUELINE DE MELO, EVARISTA BARBOSA, MARIA 

GARDENIA DA SILVA, NIUZA GOMES DA SILVA LEMOS, GUSTAVO 

SAUER MALLMAN LEITE DE ALENCAR, LUCIANO LIMA SANTOS, DIEGO 

CRISTIANO CARDOSO, RAUL TARCISIO SANTOS, ROSENI DO 

NASCIMENTO ALVES, LEANDRO DE CENA ARTUZO, DOUGLAS BERALDO 

TOCANTINS DA CRUZ, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA, FIDENCIO 

CAMPOS JUNIOR, SAMUEL DA SILVA BARRETO, FABRICIO GALLI, SONIA 

CRISTINA DA ROCHA BRANCO, DEA DELLA PASQUA REOLON, MARIA 

LUISA DOS SANTOS GOMES, MARLENE DA COSTA CAMPOS, CLEIA 

FERREIRA NERI ALVES, LEIDIANA NONATA PEREIRA, PATRICIA 

FERNANDA CARNEIRO DA SILVA, DAYANY NASCIMENTO CHIARELLI, LIA 

ZEITOUN PETRENKO, LAIS COBIANCHI JUNQUEIRA, IVETE FERREIRA 

BARBOSA CORREA, DAVI DE SOUZA PEREIRA, NORLEI ALMEIDA DOS 

SANTOS, NILMA LIMA BISPO DE OLIVEIRA, EDI CARLOS PEDRO DA 

SILVA, LUZIA DE FATIMA ARMANDO FAVARETTO, ANGELINA DA SILVA, 

ELISON RAMOS FERREIRA DA GUIA, CONCEIÇÃO FRANCISCA DOS 

SANTOS, SAMUEL LIMA DA SILVA, LUZIA GLAUCIA GATTASS 

MONTEIRO, FLAVIA MIQUELINA CAVAGNOLLO, MARCIO NOBERTO DA 

COSTA, JOELDSON MEDEIROS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 6.090, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875, AGRINALDO JORGE RODRIGUES - OAB:10.875, CLAUDIO 

MIGUEL ROLIM DE QUADRO - OAB:10.492-B, EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:7.812, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 6.090, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557-0, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591/MT, Hilário 

Schiefelbein - OAB:MT/12.532-B

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como para, querendo, 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149668 Nr: 2095-35.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinuza Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES - 

OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - OAB:13966/MT, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do transito em julgado da sentença, para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151181 Nr: 3034-15.2019.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA BARBOSA LTDA - ME, JOSEANA 

MESSIAS BARBOSA, WELLINGTTON VINICIUS MESSIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora a pagar a Diligência do senhor Oficial de Justiça. Tendo em vista, 

que até o presente momento não foi juntado nos autos nenhum 

comprovante de pagamento da referida diligência. Ressalto ainda, que o 

pagamento devera ser depositado na conta do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54856 Nr: 1059-02.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156268 Nr: 6217-91.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELLYN CARLA RODRIGUES SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278-B

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153844 Nr: 4768-98.2019.811.0008

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA A.N.GOMES.ME, Silvana Aparecida Nogueira 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA C. P. PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Certifico que a contestação foi oposta no prazo legal. Sendo assim , 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar sobre a referida peça, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155945 Nr: 6025-61.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Rogério Rampelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rogério Calaça Rampelloto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi oposta no prazo legal. Sendo assim , 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar sobre a referida peça, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150102 Nr: 2363-89.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO CUSTODIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE MELO PEREIRA - 

OAB:SP/384.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Certifico que a contestação foi oposta no prazo legal. Sendo assim , 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar sobre a referida peça, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157218 Nr: 6771-26.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi oposta no prazo legal. Sendo assim , 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar sobre a referida peça, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156028 Nr: 6084-49.2019.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDEAN INÁCIO PEREIRA, MARIA DO SOCORRO DE 

AQUINO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A MT

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158607 Nr: 7526-50.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVYN SABINO FELIZARDO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE KELLE DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 03/02/2020, às 13:30, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158272 Nr: 7337-72.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBDR, JESSIKA RODRIGUES BIDINGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 03/02/2020 às 12:30, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158272 Nr: 7337-72.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBDR, JESSIKA RODRIGUES BIDINGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar a requrente, através de seu advogado, para que compareça junto a 

Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, e fornecer os dandos 

bancários a fim de que sejam depositados os valores referentes aos 

alimentos provisórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156541 Nr: 6392-85.2019.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR JOSÉ ALVES MARTINS, IEDA 

DEGAM ZANATA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 13/02/2020, às 13:30, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153668 Nr: 4639-93.2019.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento da 

Diligência do Senhor oficial de justiça, no valor de 23,42(VINTE E TRÊS 

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a ser depositada na conta do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149245 Nr: 1832-03.2019.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB BRASIL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDO JORGE SALEM - 

OAB:216.957 OAB/SP, ELIETE FRANCO CORREA - OAB:222.280 

OAB/SP, PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - OAB:97.272 OAB/SP, 

SIDNEI PASQUAL - OAB:161564 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA CNGC EM SEU 

CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- SEÇÃO 16, E FACE A CERTIDÃO 

EXPEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, IMPULSIONO O FEITO PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

EFETUAR O DEPOSITO DE COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIA FACE O 

DEPOSITO EFETUADO NÃO TEREM SIDO SUFICIENTES PARA O CUSTEIO 

DAS DESPESAS NO CUMPRIMENTO DO R. MANDADO E COM FULCRO NA 

PORTARIA Nº 008/2009 - DF, ART. 2º, SE FAZ NECESSÁRIO UMA 

COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE CONDUÇÃO NO VALOR DE R$ 

147,24,00 (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO 

CENTAVOS) QUE DEVERÁ SER DEPOSITADA VIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONTA ÚNICA NO SITE TJMT.JUS.BR .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147501 Nr: 698-38.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMARIO SANTANA FERREIRA, JEOVANILDA 

DOROTEU DA SILVA CONCEIÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a impossibilidade de realização de audiência na data 

supracitada (dia 25/02/2020, feriado de carnaval)e tratando-se de parte 

residente em comarca diversa, foi redesignada nova data, a saber: dia 

26/03/2020, às 14:30, no mesmo endereço (contato telefônico com a 

servidora Rejane), nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147501 Nr: 698-38.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMARIO SANTANA FERREIRA, JEOVANILDA 

DOROTEU DA SILVA CONCEIÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 26/03 /2020, às 14:30, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147501 Nr: 698-38.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMARIO SANTANA FERREIRA, JEOVANILDA 

DOROTEU DA SILVA CONCEIÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, e face ARs negativos de folhas 59 e 

62 , impulsiono o feito para intimar a parte autora na pessoa do seu 

advogado para juntar aos autos o comprovante de recolhimento para 

distribuição de carta precatória expedida, em conformidade com o art. 389 

da CNGC, e diligências para o oficial de justiça no valor de R$ 203,00 

(duzentos e três reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159467 Nr: 8017-57.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRELÃNDI DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES GOMES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Benedita Sousa de Assis 

- OAB:26694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A certidão de nascimento apresentada às fls. 07 comprova a paternidade 

do requerido com relação a menor, fato que lhe submete ao dever de 

prestar alimentos (art. 1.696, do Código Civil).Nessa senda, não havendo 

nos autos documentos probantes sobre os ganhos ou a respeito da 

condição financeira do requerido, no entanto, devidamente demonstrada a 

paternidade, ARBITRO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo nacional, importando nesta data a quantia de R$ 

311,70 (trezentos e onze reais e setenta centavos), devidos a partir da 

citação.Os valores devidos dos alimentos provisórios deverão ser pagos 

até o dia 10 do mês a que se referirem. Para tanto, INTIME-SE a requerente 

para que informe nos autos a conta a serem depositados os valores 

arbitrados.DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para inclusão 

dos autos em pauta de audiência (art. 695, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105433 Nr: 5121-80.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JOSE PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:MS 7.934, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAUJO - 

OAB:MS-3512

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o deposito da diligência 

no valor de R$ 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) que 

deverá ser depositado via Tribunal de Justiça conta única no site 

Tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148890 Nr: 1603-43.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Almeida da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e certidão negativa, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159253 Nr: 7890-22.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO AMELIO GOUVEIA, CELMA ANTÔNIA 

SANSÃO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os polos da presente relação jurídica, insta 

declarar-me suspeito, na espécie, por motivo de foro íntimo, conforme 

apregoa o parágrafo 1° do art. 145 do Código de Processo Civil e COJE, 

art. 251, IX, sem, contudo, explicitar as respectivas razões.

 Logo, REMETA-SE imediatamente o presente feito ao Magistrado que atua 

como substituto legal desta Vara.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Barra do Bugres/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121770 Nr: 1861-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO QUIRINO ESPINDOLA

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

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e certidão negativa, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99968 Nr: 1624-58.2015.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE LEONEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e certidão negativa, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117683 Nr: 6417-06.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO TADACHI KAGUEIYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 
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Seção 16 e certidão negativa, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105748 Nr: 5324-42.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

bem como para, querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99874 Nr: 1574-32.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR CORREIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

bem como para, querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159253 Nr: 7890-22.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO AMELIO GOUVEIA, CELMA ANTÔNIA 

SANSÃO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo por falta de pagamento com pedido de 

cobrança de alugueres em atraso, movida pelo ESPÓLIO DE JOÃO AMÉLIO 

GOUVEIA, representado por CELMA ANTÔNIA SANSÃO GOUVEIA, em 

face de MÓVEIS ROMERA LTDA, todos qualificados nos autos.

Analisando os autos, observa-se que este Juízo determinou à requerente 

que adequasse o valor da causa, nos termos da fundamentação, e 

recolhesse as custas complementares (fls. 92/93).

Neste passo, a requerente apresentou manifestação alegando o 

cumprimento da determinação exarada, onde atribuiu à causa o valor de 

R$ 68.315,52 (sessenta e oito mil trezentos e quinze reais e cinquenta e 

dois centavos), e acostou comprovante de pagamento do complemento 

das custas (fls. 93/97).

Pois bem.

Em detida análise, verifica-se que a requerente não cumpriu efetivamente 

com a determinação deste Juízo, pois se constata na peça inaugural que o 

valor mensal do aluguel consiste em R$ 5.692,69 (cinco mil seiscentos e 

noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). Noutro ponto, afirma a 

requerente que a inadimplência do requerido equivale a R$ 46.770,90 

(quarenta e seis mil setecentos e setenta reais e noventa e dois 

centavos), fl. 6.

Assim, conforme já fora determinado, a requerente deveria ter somado ao 

valor dos doze meses de aluguel o montante dos alugueres em atraso, o 

que não foi o caso.

Deste modo, INTIME-SE a requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra efetivamente com a determinação de fls. 92/93, devendo 

atribuir novo valor à causa, correspondendo ao integral proveito 

econômico almejado com a demanda, e recolhendo, se for o caso, as 

custas processuais complementares, sob pena de cancelamento do feito 

(art. 290, do CPC).

Com o decurso do prazo, com ou sem cumprimento, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 14 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160029 Nr: 178-44.2020.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e acordo entre as partes, impulsiono o feito com remessa ao 

Ministério Público, para colher manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21429 Nr: 1657-97.2005.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERSTEEL COMERCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:OAB/MT 17.819, Ricardo Martins Firmino - OAB:259.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Suspendo a decisão agravada até o julgamento de mérito do RAI n.º 

1018087-43.2019.8.11.0000, bem como seu trânsito em julgado.

 Após, conclusos para deliberação.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 14 de janeiro de 2020.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9529 Nr: 788-42.2002.811.0008

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 164 de 2710



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEAGUDO DE 

FREITAS - OAB:1101/MT

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e petição de fls.242/243, impulsiono este feito para intimar a 

parte autora para manifestar no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158108 Nr: 7254-56.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDSQ, ADRIANA QUEZO, FQDS, BQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do requerente para efetuar o depósito de diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51072 Nr: 1898-61.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOAVENTURA ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora acerca do pagamento dos valores: "PAGAMENTO 

DEVOLVIDO ATRAVES DA COMPENSAÇAO PELO SEGUINTE MOTIVO: 

DIVERGENCIA NA INDICACAO DO CPF/CNPJ. O VALOR FOI DEVOLVIDO 

PARA A CONTA JUDICIAL DE ORIGEM." para tomar as providências 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133818 Nr: 860-67.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte exequente para regularizar os dados: "DIVERGENCIA ENTRE 

AUTORIZADO E O TITULAR DA CONTA INFORMADA PARA CRÉDITO."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155145 Nr: 5576-06.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINHA EVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que decorreu o prazo legal sem 

apresentação de resposta pela parte requerida. Assim sendo, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que no prazo 

legal se manifeste, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38785 Nr: 1016-70.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FRANCISCO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que o executado, citado conforme 

aviso de recebimento de fls. 105, o mesmo deixou decorrer seu prazo, 

mantendo-se inerte. Assim sendo, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente para que no prazo legal, manifeste-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44689 Nr: 909-89.2010.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE UMENO - 

OAB:23377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante a manifestação de fls. 83, nomeio o Doutora Jaqueline Umeno, 

OAB 23377, para atuar em favor dos interesses da parte 

autora/exequente, ficando o causídico, desde já, nomeado como 

advogado dativo.

2. Tendo em vista que os parâmetros apresentados pela Tabela de 

Honorários da OAB/MT são fixados em URH – Unidade Real de Honorários, 

fixo para pagamento do nomeado causídico, conforme Resolução n.º 

096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, em 01 (um) 

URH – Unidade Referencial de Honorários.
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3. Após a indicação, intime-se o defensor constituído de seu munus, 

cientificando-os das obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 

1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, bem como manifestar-se no prazo legal.

4. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

5. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104869 Nr: 4711-22.2015.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. A. B. DE ALMEIDA, HAWLLEY ADRIANE 

BARBOSA DE ALMEIDA

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

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE UMENO ORTEGA - 

OAB:23377/O

 Vistos,

1. Ante o teor da manifestação de fls.40, nomeio a Doutora Jaqueline 

Umeno, OAB 23377, para atuar em favor dos interesses da parte 

requerida/executada, ficando o causídico, desde já, nomeado como 

advogado dativo.

2. Tendo em vista que os parâmetros apresentados pela Tabela de 

Honorários da OAB/MT são fixados em URH – Unidade Real de Honorários, 

fixo para pagamento do nomeado causídico, conforme Resolução n.º 

096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, em 01 (um) 

URH – Unidade Referencial de Honorários.

3. Após a indicação, intime-se o defensor constituído de seu munus, 

cientificando-os das obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 

1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, bem como manifestar-se no prazo legal.

4. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

5. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10939 Nr: 1806-98.2002.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO IRIS BRANDAO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA FERNANDA DA SILVA 

- OAB:26195

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que no prazo legal, manifeste-se acerca das fls. 

122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96960 Nr: 5952-65.2014.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ROMANINI, ANESIO DOMINGOS ROMANINI, 

NEIDE MAGNANI ROMANINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA C. P. PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT 13.842-A

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159516 Nr: 8053-02.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEDS, ABSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, RENATA 

M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) Promotor (a) de Justiça para 

manifestação.

3. Determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem prévio 

aviso, na residência das partes, devendo o laudo ser anexado aos autos 

no prazo de 20 (vinte) dias.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pleito liminar.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159456 Nr: 8010-65.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ERONILDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR SANTOS DE LIMA - 

OAB:404268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo o feito como se encontra.

2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, e requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento do feito.

 3. Dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) Promotor (a) de Justiça para 

manifestação.

4. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 157183 Nr: 6773-93.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARIA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo demandante.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159437 Nr: 8000-21.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159615 Nr: 8113-72.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEZINA GONÇALVES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Observa-se que o Indeferimento Administrativo juntado às fls. 14, se 

deu em razão do não comparecimento da parte na avaliação social 

realizada pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, o que caracteriza 

falha da parte requerente, e não violação de direito por parte do INSS.

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize novo requerimento administrativo e, em caso de indeferimento 

no âmbito administrativo, junte aos autos a decisão integral que indeferiu o 

benefício pleiteado, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159606 Nr: 8105-95.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PRADO VIEIRA - 

OAB:18162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado.
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3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

parte autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo 

requerido, em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar 

de ato de entidade pública, elementos de convicção não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica 

para aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo demandante.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159319 Nr: 7931-86.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNB, IDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fls. 13), defiro os 

alimentos provisórios ofertados, nos termos da Lei n.º 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), fixando-os em 50,2% (cinquenta vírgula dois por cento) do 

salário mínimo vigente, devido a partir da citação, a ser depositado na 

conta bancária da Requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês. Desta feita, 

intime-se a parte requerida, para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga 

aos autos o número da conta a ser depositado o valor deferido.4. 

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.5. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, 

no Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68.6. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.7. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).8. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, 

compareça a audiência.9. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159473 Nr: 8022-79.2019.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSMM, CDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

2. Dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) Promotor (a) de Justiça para 

manifestação.

3. Determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem prévio 

aviso, na residência das partes, devendo o laudo ser anexado aos autos 

no prazo de 20 (vinte) dias.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pleito liminar.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159475 Nr: 8024-49.2019.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISNEI DE ARAUJO NODARI

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

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

2. Dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) Promotor (a) de Justiça para 

manifestação.

3. Determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem prévio 

aviso, na residência das partes, devendo o laudo ser anexado aos autos 

no prazo de 20 (vinte) dias.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pleito liminar.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158878 Nr: 7685-90.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Isto posto, determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo constar nos autos, guia e recibo do 

recolhimento das custas e taxas judiciárias correspondentes ao valor da 

causa, no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito. 6. Realizada a emenda no prazo mencionado, tornem-me 

os autos conclusos para deliberações.7. Em caso de inércia, certifique-se 

e conclusos.8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 157259 Nr: 6812-90.2019.811.0008

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMILDO DO CARMO SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT, JOSE NILTON 

ALVES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Recebo os embargos de terceiro para discussão.

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, cite-se a parte embargada para, querendo, apresentarem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 679 do NCPC. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da intimação da liminar.

Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

Promova-se o apensamento do presente feito aos autos da execução 

distribuída sob o ° 4878-73.2014.811.0008 – Código: 95532

Ademais, determino o encaminhamento dos autos ao Sr. Distribuidor, para 

que retifique a capa dos autos, devendo constar a existência de custas 

processuais, cuja guia e comprovante de pagamento estão colacionadas 

às fls. 75/77.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157587 Nr: 6991-24.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFG, EWCS, TDLG, LDSA, ADT, SODS, JVFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:OAB-MT 21.941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Cumpra-se a decisão de fls. 107/107-vº.

2. Intimem-se, expedindo-se o necessário.

 3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90555 Nr: 852-32.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADL, FJLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), proceder a intimação da advogada Beatrys 

Castanheira OAB/MT, 22.874, da desiganação da audiencia para o dia 06 

de FEVEREIRO de 2020 às 08:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133795 Nr: 837-24.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jizreel Alves Guimaraes de 

Jesus - OAB:OAB/MT 21.770

 Vistos,

1. Ante a manifestação de fls. 45, nomeio a Doutora Tatiane de Almeida 

Araújo, OAB 19362, para atuar em favor dos interesses da parte 

executada, ficando o causídico, desde já, nomeado como advogado 

dativo.

2. Tendo em vista que os parâmetros apresentados pela Tabela de 

Honorários da OAB/MT são fixados em URH – Unidade Real de Honorários, 

fixo para pagamento do nomeado causídico, conforme Resolução n.º 

096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, em 01 (um) 

URH – Unidade Referencial de Honorários.

3. Após a indicação, intime-se o defensor constituído de seu munus, 

cientificando-os das obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 

1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, bem como manifestar-se no prazo legal.

4. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

5. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157410 Nr: 6893-39.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL E RESTAURANTE LAROCCA - M. NOGUEIRA DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMI SEGURITIZADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte autora 

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

devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias 

pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34039 Nr: 372-64.2008.811.0008

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 169 de 2710



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRUCA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157410 Nr: 6893-39.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL E RESTAURANTE LAROCCA - M. NOGUEIRA DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMI SEGURITIZADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, atendendo aos termos da petição inicial, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar 

pleiteada, e determino que seja oficiado o requeridos a fim de que RETIRE 

os dados da requerente do Serasa, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), até posterior decisão, sob pena de pagamento de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do 

Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao 

caso.16. Nos mais, considerando a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se o disposto no 

artigo 334, do Novo Código de Processo Civil.17. Após, cite-se e 

notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, 

na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não comparecimento 

poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como 

verdadeiras as alegações iniciais.18. Intime-se, a parte Reclamante, para 

que compareça a solenidade aprazada. Anotando-se que, em não 

havendo conciliação o prazo para apresentação de contestação fluirá a 

partir da data da aludida audiência (art. 335, inc. I, do NCPC).19. Deverá 

constar no mandado de intimação, que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC). 20. 

Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142403 Nr: 6336-86.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO LINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer 

C.C Pedido De Tutela De Urgência ajuizada por Eduardo Antônio Link em 

face do Estado De Mato Grosso, (todos qualificados nos autos).

Às fls. 228/229, o patrono do autor, pugnou pela extinção do feito, ante o 

falecimento do requerente, consoante certidão de óbito aportada às fls. 

229.

Pois bem, diante das informações trazidas pelo patrono da parte autora, 

que noticia o falecimento do requerente, e, em atenção ao Ofício Circular 

nº 26/2019-DAP, Malotes Digitais nº 81120194171169; e 81120194171170, 

determino o levantamento/devolução de eventuais valores residuais 

bloqueados, em favor do requerido Estado de Mato Grosso.

Com efeito, levando-se em consideração que os citados valores 

encontram-se vinculados aos autos (fls. 129/130 e fls. 134), proceda-se 

com sua transferência ao requerido, na conta que o aludido bloqueio fora 

efetuado, indicada na fl. 130 do presente feito. Transmita-se, via malote 

digital, o alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, 

junte-se.

Cumprido tudo, arquivem-se os autos e procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160026 Nr: 175-89.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIENE FERREIRA DA SILVA DIAS, AVADSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANGELO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida, com fulcro no art. 212, 

caput, da Lei 8.069/90 c/c art. 294 e seguintes do Código de Processo 

Civil, e determino a BUSCA E APREENSÃO da menor Ana Vitória Aline da 

Silva de Jesus, e que a mesma seja entrega à sua genitora, Sra. Luciene 

Ferreira da Silva Dias.19. Considerando a instalação do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação.20. ). 23. Notifique-se o 

representante do Parquet, para querendo, compareça a audiência 

supramencionada.24. Ademais, determino a realização de estudo 

psicossocial in locuo, sem aviso prévio, na residência tanto da parte 

autora quanto da requerente, bem com na residência onde se encontra a 

infante, devendo o laudo ser juntado aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias. 25. Com a juntada dos laudos de estudo psicossocial, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal, e 

concluso.26. Expeça-se o necessário. 27. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46593 Nr: 2759-81.2010.811.0008

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA VIEIRA DOMICIANO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Fátima Vieira 

Dominiciano Fortunato em desfavor do Município de Barra do Bugres-MT.

 A parte executada, intimada para manifestar, concordou com os valores 

apresentados pela parte exequente.

Com vistas dos autos, a parte exequente, às fls. 265/266 pugnou pela 

expedição de precatório/RPV em desfavor da parte executada.

 A vista disso, compulsando os autos, verifica-se concordância pela parte 
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executada, motivo pelo qual, defiro o pedido de fls. 265/266 e determino a 

expedição de precatório/RPV em favor da parte exequente nos termos do 

inciso I do §3° do artigo 535 do Código de Processo Civil, devendo-se 

observar as disposições contidas no artigo 100 da Constituição Federal.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157410 Nr: 6893-39.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL E RESTAURANTE LAROCCA - M. NOGUEIRA DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMI SEGURITIZADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2020 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116590 Nr: 5733-81.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA LUIZA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a certidão de trânsito em julgado de fls. 91, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97630 Nr: 6281-77.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADC-SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a devolução da carta precatória 

as fls. 176, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159823 Nr: 13-94.2020.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Barufe Filho, Maria Neide Barufe Venancio, Maria 

Ivanete Barufe De Souza, Maria Regina Barufe Saraiva, José Enéias 

Barufe, Maria Lucineia Barufe Nabarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Maraia Barufe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VENANCIO DE 

SOUZA - OAB:265611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Presentes os pressupostos, defiro aos autores os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no artigo 98 

do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

Nomeio inventariante o Sr. Pedro Barufe Filho, que independente de 

compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC, art. 664, caput).

Processe-se o arrolamento, providenciando-se:

a) Declaração de herdeiros e bens.

b) Esboço de partilha e/ou pedido de adjudicação;

c) Comprovantes relativos aos bens inventariados, negativas fiscais, bem 

como negativa da receita Federal.

 Após, conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159674 Nr: 8142-25.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - 

OAB:24671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante o exposto e a toda documentação atrelada aos autos, com 

fundamento nos arts. 1.210, do Codex Civil, e art. 560, 561 e 563, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar, inaudita altera pars, 

determinando, em consequência, a expedição imediata de mandado de 

reintegração de posse em favor do autor, determinando que os requeridos 

e/ou outros ocupantes encontrados no local, desocupe imediatamente o 

imóvel invadido.23. Fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) a multa diária para 

o caso de violação da determinação judicial, devendo constar no 

mandado.24. No mais, cite-se a parte requerida para, querendo, responder 

aos termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no 

endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora 

para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo 

possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado 

indicado pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT.25. Apresentada a 

peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no 

art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias (art. 

351, NCPC).26. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução 
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de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se 

os autos à conciliação.27. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou da 

ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).28. Expeça-se o necessário.29. 

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 4797-56.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID MAIKELLI TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158311 Nr: 7362-85.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159671 Nr: 8141-40.2019.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 do 

Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

4. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.

5. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência 

(art. 335, inc. I, do NCPC).

6. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

7. No mais, determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem 

prévio aviso, no ambiente em que se encontra inserida a criança, bem 

como na residência do autor e da requerida, devendo o laudo ser anexado 

aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.

 8. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se quanto ao 

melhor interesse da(o) infante no prazo legal.

9. Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154466 Nr: 5189-88.2019.811.0008

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE NASCIMENTO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DIAS DO NASCIMENTO, ADINALDO DIAS 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

NCPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro a antecipação da tutela, pelo que, 

nomeio curador(a) provisório(a) do interditando(a) o requerente Sra. 

Caroline Nascimento de Jesus.

3. Cite-se o(a) interditando(a) para querendo, apresente resposta no 

prazo legal.

4. Oficie-se a Secretaria de Ação Social do Município de Barra do Bugres - 

MT para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica no interditando(a).

5. Abra-se vista ao requerente e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias.

7. A seguir, providencie ao requerente a apresentação do interditando(a) 

ao perito nomeado, para a realização da perícia, com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental do(a) 

interditando(a).

8. Com o laudo nos autos, vista as partes e ao Ministério Público para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) dias.

9. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

10. No mais, proceda-se com o apensamento destes autos, ao processo 

n° 798-61.2017.811.0008 (cód. n° 120030).

11. Expeça-se o necessário

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 59568 Nr: 94-98.1987.811.0008

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Vistos.

Tendo em vista que as partes formularam acordo (fls. 05/11) e este já se 

encontra devidamente homologado pelo Juízo (fls. 83/83-v°), defiro o 

pedido de fls. 95/96, posto que determino a expedição de Mandado de 

Averbação ao Cartório de Registro de Imóveis competente a fim de 

proceder com o registro do nome do autor na matrícula n. 4.148 do CRI de 

Barra do Bugres-MT, conforme sentença de fls. 83/83-v°.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Custas pela parte requerente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160024 Nr: 173-22.2020.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo demandante.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128143 Nr: 5437-25.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA PIRES, HILARIO PIRES MANOEL, HPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758/O, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA PESSOA - 

OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, onde o requerido junta comprovante de depósito 

judicial, referente ao pagamento da condenação. Sendo assim, intime o 

autor na pessoa de seu advogado para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47171 Nr: 3337-44.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160046 Nr: 185-36.2020.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.571,10 (mil quinhentos e setenta e 

um reais e dez centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por até 90 (noventa) 

dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

5. Expeça-se o necessário.

Intima-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158220 Nr: 7313-44.2019.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PRAXEDE DE OLIVEIRA, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ACACIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23.130/0-MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo o feito como se encontra.

2. Dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) Promotor (a) de Justiça para 

manifestação.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144802 Nr: 7749-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 98, posto que determino que seja expedido ofício à 

Secretaria de Saúde de Nova Olímpia - MT, para que realize exame 

toxicológico na adolescente Sandra Ferreira, a fim de verificar a 

necessidade de internação para desintoxicação, nos termos solicitados 

pelo parquet às fls. 98.

Decorrido o período assinalado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo legal, e conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47649 Nr: 3814-67.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113967 Nr: 4085-66.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:, EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160028 Nr: 177-59.2020.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Cite-se o Executado com fulcro no artigo 528, §8º, do Novo Código de 

Processo Civil para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento de 

R$ 140,47 (cento e quarenta reais e quarenta e sete centavos) ou 

comprovar que já o fez, sob pena de penhora, nos termos do art. 523, §1º 

do Código de Processo Civil.

Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

autora, para querendo, requerer o que entender de direito.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143036 Nr: 6709-20.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJCDS, CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival da Cruz Dias - 

OAB:19.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95217 Nr: 4653-53.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIZANGELA CLAUDINO DA SILVA, JOSE 

CICERO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160043 Nr: 183-66.2020.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo demandante.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159216 Nr: 7876-38.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159282 Nr: 7906-73.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 1176-51.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 4. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

5. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 7. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 
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no prazo legal.

8. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

9. Intime-se.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144653 Nr: 7666-21.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DE GOLHÃO DINIS, WDDS, 

WALLIFER DINIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que o requerente interpôs recurso de 

apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para querendo apresente as 

contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86816 Nr: 2613-35.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO BORGES & MACHADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 4. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

5. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 7. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

8. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

9. Intime-se.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4233 Nr: 499-17.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR MARQUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Lima Fagunde - 

OAB:5994 MT

 Vistos,

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 4. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

5. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 7. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

8. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

9. Intime-se.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134590 Nr: 1311-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:MS18941, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 4. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

5. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 7. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

8. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

9. Intime-se.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 3050 Nr: 501-21.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TEODORO CORRÊA LTDA.

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Vistos,

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 4. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

5. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 7. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

8. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

9. Intime-se.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 2346-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BSCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente 

feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", c.c 

art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.10. Honorários ficam na 

forma acordada. Custas, se houver, pela parte executada.11. Proceda-se 

o levantamento de eventual penhora e/ou constrição judicial realizada em 

nome da parte executada, conforme pactuado.12. Intimem-se as partes 

acerca da sentença prolatada.13. Com o trânsito em julgado, procedidas 

às anotações de estilo, arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47940 Nr: 4100-45.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GIRLEY CÂNDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A., BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:11.340 

A, MARCELO ORABONA ANGÉLICO - OAB:SP - 94.389, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:SP-128.341, OTAVIO 

SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor para que se manifeste no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139498 Nr: 4212-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 IRMÃOS TRANSPORTES E COLHEIRA LTDA 
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EPP, MARCELO NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97629 Nr: 6280-92.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADC-SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC&CL, EJC, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão negativa retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 1176-51.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86816 Nr: 2613-35.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO BORGES & MACHADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4233 Nr: 499-17.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR MARQUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Lima Fagunde - 

OAB:5994 MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134590 Nr: 1311-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:MS18941, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117263 Nr: 6152-04.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BSCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSM, LCDS

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

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111556 Nr: 2633-21.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BORIGOTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a pesquiva via RenaJud 

restou infrutífera, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29252 Nr: 1481-50.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DENISE LTDA - EPP, HEITOR DE 

SOUZA JUNIOR, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLAVIA CRISTINA 

BORGES CASETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3050 Nr: 501-21.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TEODORO CORRÊA LTDA.

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6714 Nr: 1253-22.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144250 Nr: 7422-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBG

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

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão negativa retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23542 Nr: 331-68.2006.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTILIA ANDRADE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para indicar numero de conta para expedição de Alvara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 125-78.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLORIANO IRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 
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OAB:19077-A, ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT, Guilherme F. Figueiredo Castro - OAB:MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o executado para que se manifeste nos 

autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 1219-27.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO, 

JOSÉ MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que as informações referente as 

declarações de imposto de renda fora juntada aos autos, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte requerenre para que no prazo 

legal, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80016 Nr: 1591-73.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para indicar numero de conta para expedição de Alvara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85715 Nr: 1520-37.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BEZERRA DA SILVA ME, Jorcely 

Paula, WESLEY BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que as informações referente as 

declarações de imposto de renda fora juntada aos autos, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte requerenre para que no prazo 

legal, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87518 Nr: 3300-12.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODS, RODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que as informações referente as 

declarações de imposto de renda fora juntada aos autos, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte requerenre para que no prazo 

legal, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89052 Nr: 4795-91.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MALDONADO FOLHA - ME, 

MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:PR / 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 432-27.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIR DA SILVA SOARES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a tentativa de bloqueio via 

BacenJud restou infrutífera, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, manifeste-se, indicando bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, o feito será remetido ao 

arquivo, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101587 Nr: 2644-84.2015.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para indicar numero de conta para expedição de Alvara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111197 Nr: 2418-45.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para indicar numero de conta para expedição de Alvara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146863 Nr: 289-62.2019.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEIDE CARNEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face dos expedientes retro, intime o autor na pessoa de seu advogado 

para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155304 Nr: 5663-59.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO EZIDIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

impugnar os embargos a ação monitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160076 Nr: 200-05.2020.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SODES, SDODS, ELIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO 

SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 

189, II, CPC).2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este 

juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.3. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 11/12), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do valor real percebido pelo requerido, em 30% (trinta por 

cento) da remuneração, devido a partir da citação, a ser depositado na 

conta bancária da Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não 

podendo ser inferior ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, equivalente a R$ 311,70 (trezentos e onze reais e setenta 

centavos). Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, traga aos autos o número da conta a ser depositado o valor 

deferido.4. Em mantendo vínculo empregatício, oficie-se a empresa 

empregadora para que seja realizado o desconto da prestação alimentícia 

em folha de pagamento do requerido, no importe de 30% (trinta por cento) 

da remuneração recebida mensalmente. 12. Cumpra-se, com a urgência 

que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144659 Nr: 7672-28.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS, EDSMDO, RDSMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.227,24 (mil duzentos e vinte e 

sete reais e vinte e quatro centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por 

até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

5. Expeça-se o necessário.

Intima-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160085 Nr: 209-64.2020.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDADC, ETDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 787,47 (setecentos e oitenta e sete 

reais e quarenta e sete centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por 

até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

5. Expeça-se o necessário.

Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130416 Nr: 6784-93.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE VITORIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Impulsiono o presente feito com a finalidade de 

INTIMAR a parte AUTORA para manifestar no prazo legal acerca da 

Correspondência Devolvida com motivo 2- ( x) Não existe o número de fls. 

54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120426 Nr: 1055-86.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para manifestar-se acerca da informaçaõ da Inss ás fls.110.no 

prazo legal.

3ª Vara

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS DA 2ª VARA – COMARCA 

DE BARRA DO BUGRES-MT

PORTARIA Nº. 13/2019/DF

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos MM. 

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho, designado pela Portaria nº. 13/2019-DF, de 

08 de novembro de 2019, de acordo com a Listagem de Eliminação de 

Documentos dos autos de pedido de Providência CIA Nº. 

0040155-38.2018.8.11.0000, conforme recomendação nº. 37 de 15 de 

agosto de 2011, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos 

quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE, se não houver oposição, o Setor de Arquivo do 

Fórum desta Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso 

eliminará os documentos abaixo relacionados relativos ao período de 1966 

a 2017, e, ou de acordo com a temporalidade de cada arquivo, que segue 

anexo.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o 

desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 

mediante petição, com respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos do Fórum da Comarca de Barra do Bugres Mato Grosso.

Barra do Bugres-MT, 17 de dezembro de 2019.

Dione Herveson Mendes dos Santos

Gestor Judiciário da 3ª Vara

Comarca de Barra do Bugres-MT

Protocolo:31677 4308-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Aparecido da Silva

 Protocolo:4549 838-73.1999.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Requerente: Supermercado Modelo Ltda

Requerido(a): J. Jovino Martins

 Protocolo:31727 4863-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marly Darolt do Nascimento

 Protocolo:32329 3965-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria de Fatima Luiz dos Santos

 Protocolo:32010 3804-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Moreira

 Protocolo:32014 3806-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Francisco Queiroz

 Protocolo:31684 5155-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Roseni Bras

 Protocolo:31687 5158-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria da Rocha Prado
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 Protocolo:32213 4091-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Evaldo Soares de Souza

 Protocolo:31674 4305-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz Carlos Fernandes

 Protocolo:31973 3860-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Manoel Raimundo de Melo

 Protocolo:32278 4040-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nilson Eduardo do Carmo

 Protocolo:19703 3149-61.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Germi Martins da Silva Menezes

 Protocolo:19148 4187-11.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Feliciano da Cruz

 Protocolo:19958 3242-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivo Nodari

 Protocolo:17812 3805-18.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dejalma Santos Souza

 Protocolo:29942 5882-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Geraldo de Souza

 Protocolo:23708 3251-49.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Afonso Costa

 Protocolo:18277 2596-14.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Degan Zanata

 Protocolo:29994 5912-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Dulcineia Bigaran

 Protocolo:30704 5471-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Candido de Araujo Filho

 Protocolo:29934 5875-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Alcino Nunes

 Protocolo:30594 5359-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Nubia Marcia Gomes e Thiago Cezar Gomes

 Protocolo:30607 5403-36.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Pollyanna, Leonardo e Gabriela G.c.s Moza

 Protocolo:31151 4383-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Gilberto Pedro da Silva

 Protocolo:30963 4939-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Luciano Pinheiro

 Protocolo:31064 4828-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maurício Alves Pereira

 Protocolo:31017 4834-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jonas Pereira da Silva

 Protocolo:31155 4387-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Gerlan Freitas Faria

 Protocolo:31080 3778-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Moacir Clovis Beer

 Protocolo:31022 4839-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Alberico Matias Sobral

 Protocolo:30534 5348-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Osvaldo R. de Souza G Quirino e Outros

 Protocolo:30708 5475-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Josefa R. de Macedo Alencar

 Protocolo:26899 99-22.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Nilson Santana Filho

 Protocolo:26910 123-50.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Aparecido Donizete da Silva

 Protocolo:22135 2221-76.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Ledi da Rosa Cardoso

 Protocolo:26812 5628-56.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agropecuária Cruz Ltda - Me

 Protocolo:29061 3394-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): G.l. Condor Assessoria de Cobranças Ltda

 Protocolo:26912 125-20.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Arildo Natalino Ribeiro

 Protocolo:27599 3712-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alice Campos Guedes

 Protocolo:50524 5008-05.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Distinta Publicidades e Eventos

 Protocolo:32691 4553-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco das C. Cunha Araújo

 Protocolo:32697 4559-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Aparecida Idalina da Costa

 Protocolo:32694 4556-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luzia Solito

 Protocolo:32668 4116-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Silva Veiga Durais

 Protocolo:32671 4119-90.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marcelo Rezende Fabri

 Protocolo:32206 4909-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cicero Ferreira da Silva

 Protocolo:32184 4210-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adilson Rafael

 Protocolo:31917 3790-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marinho Cevato

 Protocolo:32700 4562-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cizinanio José Alexandre

 Protocolo:32705 4567-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Seila Santila da Silva

 Protocolo:32666 4114-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao R. B. Lacerda

 Protocolo:31924 3828-90.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Aparecida da Costa Santos

 Protocolo:31929 5295-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Francivaldo de Souza

 Protocolo:32237 3999-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Domingos de Araújo

 Protocolo:31672 4303-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Wanderlei R. da Conceiçao

 Protocolo:32331 3966-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sebastiao Jose Bernardo

 Protocolo:32142 4468-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Paulo Vieira da Silva

Protocolo:18311 2527-79.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Rodolfo Moreira

 Protocolo:18400 3079-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastiao Praxedes da Silva

 Protocolo:23118 41-53.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Carlos Machado

 Protocolo:24606 3492-23.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Giane Zan

 Protocolo:27372 5532-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Alves Filho

 Protocolo:17519 2927-93.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiza Maria Terezinha Nunes

 Protocolo:17645 3723-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge Benedito da Cruz

 Protocolo:17770 3835-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 184 de 2710



de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jovino Domingos de Souza

 Protocolo:23626 3333-80.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Faxo

 Protocolo:23117 40-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Carlos dos Santos

 Protocolo:19699 3270-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bonifacio dos Santos

 Protocolo:20041 4924-14.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ronaldo Rocha Cavalcante

 Protocolo:20925 3288-13.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Belarmino Teodoro dos Santos

 Protocolo:20702 5071-40.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Carlos Rocha

 Protocolo:24625 3512-14.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eugenio Marinho da Silva

 Protocolo:20741 5101-75.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonildo Quim

 Protocolo:20269 4472-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jair Vicente da Costa

 Protocolo:18276 2595-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida dos Santos

 Protocolo:21067 5182-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Duair Benedito da Silva

 Protocolo:25419 3631-72.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Barbosa

 Protocolo:19936 3220-63.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jair da Silva Bezerra

 Protocolo:17471 2935-70.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eduardo Calixto da Silva

 Protocolo:17469 2933-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eduarte Arcanjo de Campos

 Protocolo:17381 3657-07.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dusreis Borges Ferreira

 Protocolo:23395 3123-29.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Natalino Carneiro

 Protocolo:17222 3371-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Everaldo Bezerra da Silva

 Protocolo:24559 3517-36.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zenira Felix da Silva Ferreira

 Protocolo:23397 3125-96.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Rodrigues da Costa

 Protocolo:19744 4555-20.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Bento da Silva

 Protocolo:18034 2875-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Costa & Rutz Ltda - Me.

 Protocolo:18092 3035-25.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Carlos Jorfi

 Protocolo:18136 2662-91.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Carlos Pollartrini

 Protocolo:17855 3847-67.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Simeão da Costa Nunes

 Protocolo:17935 3958-51.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natalino Jose Besie

 Protocolo:18866 4405-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Helena Mudo

 Protocolo:19857 4849-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Félix da Cunha

 Protocolo:41872 4435-35.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adauto Gonçalves

 Protocolo:28828 5974-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Laura Pereira Cardoso

 Protocolo:28119 5023-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Braz Laercio Pereira

 Protocolo:17110 3346-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marlene Costa Camapos

 Protocolo:20022 4897-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Braz Espirito Santo

 Protocolo:28841 5788-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Luiz Chaveira

 Protocolo:27659 3604-55.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bonifacio Jose Sena

 Protocolo:28962 6004-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gildasio Ananias Castro

 Protocolo:28162 5066-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arlindo Teixeira de Souza

 Protocolo:28136 5040-49.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Ferreira Pessoa

 Protocolo:23116 39-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucivaldo Mira Figueiredo

 Protocolo:17993 2834-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Celia do Nascimento

 Protocolo:27576 3767-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Zanatta Regueiro

 Protocolo:18984 4156-88.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Odete Ribeiro de Campos

 Protocolo:17450 3788-79.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Israel da Silva

 Protocolo:17199 3482-13.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Roberto Oliveira

 Protocolo:20127 3146-09.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Ferreira de Arruda

 Protocolo:17050 3339-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Vitoria do Nascimento

 Protocolo:18847 4386-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dionisio Marcelino Neto

 Protocolo:18826 4351-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanderlei Teixeira Freire

 Protocolo:19471 4730-14.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Izaias Salome dos Santos

 Protocolo:20781 5145-94.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Jose Muniz

 Protocolo:20786 5149-34.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Roberto Campos da Costa

 Protocolo:18861 4400-17.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Gorete

 Protocolo:17559 2997-13.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edmicio Virgovino de Mello

 Protocolo:18909 4238-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria L. Moraes

 Protocolo:19974 3170-37.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Locordario Cordeiro da Silva

 Protocolo:21059 5174-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lourdes Tosta Alves

 Protocolo:17339 3577-43.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adilson Alves
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 Protocolo:17109 3345-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marlene Ferreira Salustiano do Nascimento

 Protocolo:18864 4403-69.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Helena de Araujo

 Protocolo:20082 4965-78.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roseli Correia da Silva

 Protocolo:17455 3828-27.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eliane Maria da Silva

 Protocolo:20603 5032-43.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonilson Augusto Matos

 Protocolo:19561 4699-91.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Martins de Souza

 Protocolo:20721 5090-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Espedito Lourenço de Souza

 Protocolo:17385 3621-62.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edmilson Francisco dos Santos

 Protocolo:18357 2573-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jefferson Araujo Galhardo

 Protocolo:42140 4731-57.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bernardo Scarsinski (Mais 1 Réu)

 Protocolo:18381 2621-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Suziler Aparecida de S Silva

 Protocolo:17952 3975-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Pereira de Souza

 Protocolo:26818 3572-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcio Adriano dos Santos

 Protocolo:27593 3706-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlinho Manoel da Silva

 Protocolo:24112 3430-80.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dalva de Amarães Dolores Silva

 Protocolo:27790 3538-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Estacio da Costa Silva

 Protocolo:27779 3527-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Gonçalves Rocha

 Protocolo:29306 3346-45.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuza Santana da Silva

 Protocolo:29171 3362-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Teodoro de Avila

 Protocolo:23376 3001-16.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Eustaquio da Silva

 Protocolo:25137 3613-51.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Imilia Pereira dos Santos

 Protocolo:25357 3662-92.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio Luiz R. Romano Me

 Protocolo:29291 3243-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vicente Pereira Fonseca

 Protocolo:27362 5522-94.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adenir Medalha e Silva

 Protocolo:29165 3356-89.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo Santos de Oliveira

 Protocolo:27563 3158-52.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valmir Bispo dos Santos

 Protocolo:29181 3401-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jaime Romogno

 Protocolo:27823 3519-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Antonio da Silva

 Protocolo:30449 4998-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia
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Executados(as): Valdomira Militina da Silva

 Protocolo:20291 4494-62.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nelson Esteves dos Santos

 Protocolo:30450 4999-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Valdomiro Fonseca

 Protocolo:30472 5379-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria Josef

a da Silva Melo

 Protocolo:30564 5329-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Neuza Noberto da Costa Santos

 Protocolo:30465 5372-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jandira Maria da Silva

 Protocolo:30572 5343-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento 

de Sentença->Processo de C

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Nilza da Costa Pires

 Protocolo:30421 4815-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Talibio Gerin Aparecido

 Protocolo:30504 5012-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Mario dos Santos

 Protocolo:30411 4806-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Juraci Roberto

 Protocolo:30203 5731-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Batista de Jesus Aguiar

 Protocolo:30300 5077-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Sebastiao Padilha da Luz

 Protocolo:30191 5719-49.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Daguberto Vieira de Almeida

 Protocolo:30192 5720-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Buffolin & Luiz Ltda.

 Protocolo:30154 5691-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Batista Henrique da Silva

 Protocolo:31896 5276-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Conceiçao Apolinaria Arantes

 Protocolo:11105 189-69.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Gildasio Dias

 Protocolo:11204 74-48.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose de Souza Moraes

 Protocolo:41306 4180-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivanil Ramos da Cruz

 Protocolo:42138 4729-87.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bernardo Filho Rocha

 Protocolo:21106 5221-21.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rita Marques Ferreira Jacinto

 Protocolo:18865 4404-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Helena dos Santos

 Protocolo:19147 4186-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Ferreira da Silva

 Protocolo:17853 3845-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Simeão Coelho

 Protocolo:28117 5021-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cerâmica União Ltda

 Protocolo:27709 3654-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose de Souza Mamedes

 Protocolo:28105 3424-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Jose dos Santos

 Protocolo:18985 4157-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Odair Franco

 Protocolo:27825 3521-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge da Silva

 Protocolo:27738 3750-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aquilino do Espirito Santo de Brito

 Protocolo:27736 3738-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aristeu de Souza

 Protocolo:27707 3652-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonardo Rodrigues de Oliveira

 Protocolo:28170 5074-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Juraci Cefalo da Silva

 Protocolo:17283 3450-08.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eliecio Nolasco de Oliveira

 Protocolo:18016 2857-76.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Quinteiro Belarmino

 Protocolo:27830 3755-21.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Pereira das Neves

 Protocolo:23415 3107-75.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elias Ataide Vieira

 Protocolo:27812 3726-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Mello Moreira

 Protocolo:27704 3649-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Liraci de Almeida Campos

 Protocolo:28039 6017-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Carlos da Silva

 Protocolo:30207 5737-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Epitacio Gomes Francisco e Outro

 Protocolo:31217 5571-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Fátima Gomes

 Protocolo:31203 5603-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Anivaldo Alves da Rocha

 Protocolo:30020 5935-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria Jose dos Santos

 Protocolo:31311 5551-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Dionízio Luiz Barreto

 Protocolo:31315 5555-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Reginaldo S. Batista

 Protocolo:40631 5042-48.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nei de Esperidiana de Araujo

 Protocolo:29444 3217-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Carlos Gouveia

 Protocolo:19167 4206-17.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Celia Mariana da Silva

 Protocolo:17541 2988-51.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Iranildes Agostinho Ferreira

 Protocolo:17344 3582-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adinio Pinto Silva

 Protocolo:40666 5017-35.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mauro dos Reis

 Protocolo:40342 6039-31.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elda de Araujo Leite

 Protocolo:41054 5805-49.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Severo Franco

 Protocolo:40699 4995-74.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose de Oliveira

 Protocolo:42296 4842-41.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Darci Menegati (Mais 1 Réu)

 Protocolo:40780 5708-49.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Campos

 Protocolo:42040 5444-32.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Dionizio Vieira Filho

 Protocolo:42323 4582-61.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cristiane Gimenez Gropo

 Protocolo:17107 3443-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marlene Rosaria da Silva

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorgina Vieira de Castro

 Protocolo:12199 988-15.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco Lopes da Silva

 Protocolo:27734 3736-15.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Rodrigues Mota

 Protocolo:27730 3732-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Josefa Maria Ferreira

 Protocolo:27722 3678-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucas Evangelista de Sena

 Protocolo:29937 5878-89.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Anizio Mendes e Rita R. de O. Freitas

 Protocolo:27602 3715-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio do Espirito Santo

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Roberto da Silva

 Protocolo:24106 3424-73.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dias & Medeiros Ltda

 Protocolo:51009 5324-18.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fazenda Sao Marcelo Ltda

 Protocolo:52145 2895-44.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ramiro Nogueira da Costa

 Protocolo:27763 3752-66.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisco Augusto da Silva

 Protocolo:41344 4071-63.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Horacio Correa de Moraes

 Protocolo:41464 4119-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gilvanda Costa Ferreira

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Norair Carlos da Silva

 Protocolo:30387 5122-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): José Tito Ferreira da Silva

 Protocolo:30018 5933-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria de Jesus dos Santos

 Protocolo:30135 5709-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Ivan da Silva

 Protocolo:30109 3377-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Juvenal Teles de Menezes

 Protocolo:31218 5572-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Fabio Lopes Ribeiro

 Protocolo:29988 5760-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Carmelito Jota dos Santos

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Juvenil Teles de Menezes

 Protocolo:30711 5478-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Espedito Ribeiro de Lima

 Protocolo:30372 5114-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Raimundo da Silva

 Protocolo:31077 3775-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Milton Correa de Alfenas

 Protocolo:30627 5340-11.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Roberto Torres da Silva

 Protocolo:31306 5567-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Donizete Pires da Costa

 Protocolo:30549 5317-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Pedro Bezerra de Araujo

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Francisca Teodoro de Souza

 Protocolo:29985 5757-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Benedito Alves de Jesus

 Protocolo:30055 5753-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Sebastiao Silveira & Outros

 Protocolo:30389 5124-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Victor e Jefferson Tomaz do Carmo

 Protocolo:30111 3379-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Fatima Maria Alves da Silva

 Protocolo:30039 5775-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Milton da Silva

 Protocolo:31295 5559-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Berenice Mendes da Costa Nobres

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cicero da Silva

 Protocolo:30385 5120-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Souza da Silva

 Protocolo:27832 3757-88.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Ferreira de Araujo

 Protocolo:28145 5049-11.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira Sobrinho

 Protocolo:27820 3516-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Robles Manchado

 Protocolo:28133 5037-94.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Destro Zanarde

 Protocolo:18077 3109-79.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Norberto Seibert

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alenora Alves Moreira

 Protocolo:41469 4124-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evani Elizario Pinto

 Protocolo:29269 5954-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moacir Ourives Oliveira

 Protocolo:20062 4945-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Tomaz Cristaldo

 Protocolo:17134 3599-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdomiro Andre Pereira

 Protocolo:28144 5048-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdeis Pereira Cardoso

 Protocolo:31296 5560-09.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Elenice Xavier Costa

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Ronda

 Protocolo:31214 5614-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Felix Henrique Dias

 Protocolo:27604 3717-09.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adevail Borges

 Protocolo:41495 4149-57.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Coop. de Cred. Livre Admissão Assoc.oeste Mt

 Protocolo:23781 3365-85.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sirlei Fonseca

 Protocolo:23073 3153-64.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Paulino dos Santos

 Protocolo:23648 3319-96.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rodolfo Gomes Paulino

 Tipo de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Batista de Jesus

 Protocolo:50710 5107-72.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Jose Alves da Silva

 Protocolo:40450 6132-91.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Carneiro (Mais 1 Réu)

 Protocolo:27725 3681-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luzia Ferreira de Santana

Protocolo:17257 3525-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eneas Quirino da Silva

 Protocolo:23399 3127-66.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jovino Francisco de Queiroz

 Protocolo:30836 4166-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Manoel Dias dos Santos

 Protocolo:23233 3161-41.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Industria de Moveis Carneiro Ltda

 Protocolo:23762 3347-64.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanderlei Alves Teixeira

 Protocolo:30102 3371-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria Petrucia da Silva

 Protocolo:24124 3393-53.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudemir Bento Ribeiro

 Protocolo:10914 83-10.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adauto do Carmo

 Protocolo:23061 3238-50.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudionor Correia Pinto

 Protocolo:24104 3422-06.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dionildo Valentin de Zorzi

 Protocolo:25352 3657-70.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sadi Pedro Cervo Júnior

 Protocolo:30382 5118-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Ricardo do Nascimento

 Protocolo:30132 3389-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Osvaldo Guedes Quirino

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roose da Conceição da Silva

 Protocolo:20625 5045-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Ferreira-mr

 Protocolo:42268 4780-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Delza Onofre da Silva

 Protocolo:12099 917-13.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Gregorio Jose de Souza

 Protocolo:32681 4129-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Tereza Alves dos Santos

 Protocolo:31718 5235-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Boaventura Antonio dos Santos

 Protocolo:11889 658-18.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nenorc Ferreira Costa

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Helena Mudo da Silva

 Protocolo:18885 4256-43.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Marta Freire Medeiros

 Protocolo:18215 2746-92.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ananias Leoncio Ribeiro

 Protocolo:18539 4083-19.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nazaria Celestina da Silva

 Protocolo:23320 3053-12.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Teixeira Sobrinho

 Protocolo:18483 4053-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Isac Pedro da Silva

 Protocolo:17745 3709-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erivamar Pereira Neto de Paula

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Armando Jose Moreira

 Protocolo:31689 5160-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Manoel Ourives Rodrigues

 Protocolo:28822 5968-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Irene Lemes de Oliveira

 Protocolo:49735 4753-47.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Bosco Souza

 Protocolo:49720 4738-78.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Messias Carvalho

 Protocolo:32086 4532-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sandra Godoy

 Protocolo:49571 4714-50.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro Ezio Rodrigues

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evandro Rodrigues Salomão

 Protocolo:18482 4052-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Izabel Ferreira Lima

 Protocolo:27331 3108-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Jose dos Santos

 Protocolo:23391 3119-89.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adilson Marques Lourenço

 Protocolo:25396 3691-45.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Laide dos Santos Buck

 Protocolo:25355 3660-25.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Aparecido dos Santos

 Protocolo:25416 3628-20.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jezreel Jose Nunes de Arruda

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Liete Maria da Silva

 Protocolo:40226 5825-40.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leduino Bispo Prado

 Protocolo:17913 3936-90.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cirilo de Campos Figueiredo

 Protocolo:19998 3130-55.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moises Alves do Nascimento

 Protocolo:17262 3530-69.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Emilia Felismina do Nascimento

 Protocolo:11606 694-60.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisca Alves de Araujo

 Protocolo:40182 5906-86.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gilson Rocha Custodio

 Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Manoel Euclides dos Santos

 Protocolo:40731 5656-53.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roque Pereira Luz

 Protoc

olo:40822 5133-41.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Taques dos Santos

 Protocolo:41209 5387-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vilson Natal Pastro

 Protocolo:41788 4309-82.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Walter Nicolini-me

Protocolo:41754 4276-92.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Telemat Celular s/a - Vivo

 Protocolo:40166 5922-40.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euzaide Pio Gonçalves

 Protocolo:42288 4834-64.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Daniel Claudino da Silva Sobrinho

Protocolo:40045 5429-63.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Pedro da Silva

 Protocolo:40795 5723-18.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Zeferino Rodrigues

 Protocolo:42026 5455-61.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Jose Gropo

 Protocolo:50563 5047-02.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jovane Vagner do Nascimento

 Protocolo:42083 4359-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Luiz Pereira Neto

 Protocolo:42000 5510-12.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osmar Mileno do Nascimento

 Protocolo:41236 5368-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Espolio de Wilson Antonio Nodari

 Protocolo:17113 3349-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marlene Costa da Paixão

 Protocolo:11056 126-44.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nelcio Dias Mendes

Protocolo:12596 736-12.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carmina Ribeiro de Souza

 Protocolo:11223 276-25.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Augusto

Protocolo:20584 5003-90.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Donizete Pereira Lopes

 Protocolo:18825 4350-88.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nabor Machado

 Protocolo:21126 5241-12.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Amarildo Pires Camargo

 Protocolo:21141 5256-78.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Jacinto de Jesus

 Protocolo:31198 5598-21.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Acassi de Faria

 Protocolo:25398 3693-15.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lourenço Reis Mendes

 Protocolo:27349 5537-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida de Oliveira

 Protocolo:32313 3958-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco Antonio

 Protocolo:32317 3960-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edson Leoncio

 Protocolo:23594 3773-76.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio Pereira de Arruda Filho

 Protocolo:32410 4245-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Avelino dos Santos Silva

Protocolo:32320 3961-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Paulina Romana de Paiva Silva

 Protocolo:32413 4248-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edna Gonçalves Viana

Protocolo:30919 4911-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria Bezerra da Silveira

 Protocolo:32396 4234-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joaquim Ferreira Araujo

 Protocolo:32406 4242-88.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Augusto Pontes da Conceiçao

Protocolo:32598 4761-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Arnaldo Barbosa de Souza

 Protocolo:19126 4165-50.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agnaldo Polastrini da Silva

 Protocolo:17834 3862-36.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silvia Cristina de Sá

 Protocolo:27757 3741-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Posto de Abastecimento Kanguru Ltda

 Protocolo:40536 5253-84.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Liraci de Almeida Campos

 Protocolo:11267 306-60.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Alfaete Luiz do Santos

 Protocolo:25437 3676-76.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Justino Nunes de Amaral

 Protocolo:24627 3514-81.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fidelis de Sena Mello

Protocolo:23381 3101-68.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Almir Rogério de Moura

 Protocolo:29367 6148-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antenor Padilha

 Protocolo:12174 974-31.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marinalva Rodrigues

 Protocolo:23254 3015-97.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Feliciano Romão de Sales

 Protocolo:19899 4891-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Manoel Brandão

 Protocolo:42129 4720-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cerâmica União Ltda

 Protocolo:19894 4886-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Lopes dos Santos

 Protocolo:41183 4101-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudemir Bento Ribeiro

Protocolo:20904 3272-59.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdemar Falanque

 Protocolo:17341 3579-13.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adilso Dias Mendes

 Protocolo:17052 3341-91.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Valdira e Silva Almeida

 Protocolo:17409 3792-19.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Judith Hoeppers de Souza

 Protocolo:19992 3124-48.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mariana Teixeira Alicrim

 Protocolo:17221 3370-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Vasques Bernardes

 Protocolo:12131 934-49.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cicero Ferreira de Araujo

 Protocolo:17580 3018-86.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Alves Linhares

 Protocolo:42095 4488-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carmelita Ramos de Magalhães

 Protocolo:25394 3689-75.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leocila P. Santana

Protocolo:18443 4003-55.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosalina Maria de Jesus

Protocolo:17748 3712-55.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Juraci Sena de Oliveira

 Protocolo:21066 5181-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Durval Ferreira

Protocolo:23411 3138-95.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Gomes da Silva

Protocolo:23323 3056-64.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Josue Reis Mendes

Protocolo:29572 3498-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): A.g.de Campos

 Protocolo:29767 5892-73.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Teodor de Avila

 Protocolo:29755 5884-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge Piassa

 Protocolo:29487 3196-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Natalia Mesquita

 Protocolo:29476 3151-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Industria de Moveis Carneiro Ltda

 Protocolo:29704 5866-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Remiltom Antonio Soares

 Protocolo:29414 3167-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Faxo

 Protocolo:29500 3208-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Borges de Moura

 Protocolo:29639 3266-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natanael da Silva Dias

 Protocolo:29685 3487-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Romildo Felix da Cunha

 Protocolo:29563 3209-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sirlei Fonseca

 Protocolo:29412 3165-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Salustiano Vicente

 Protocolo:29687 3670-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Felizardo Nogueira

 Protocolo:29462 6073-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dinamica Projetos Ltda

 Protocolo:29663 5419-87.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zevande Xavier Roduvalho

 Protocolo:29661 5132-27.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Renato Jose de Moraes

 Protocolo:29656 5853-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Umbelino Costa

 Protocolo:32714 4576-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edmilson do Nascimento

 Protocolo:31878 4333-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria da Paz Costa

 Protocolo:31887 5267-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Isabel Gomes da Costa

 Protocolo:27573 3764-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valentin Zanata

 Protocolo:12929 2273-43.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Cleuza de Souza Correa

 Protocolo:18110 3053-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Cícera da Silva

 Protocolo:11097 181-92.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Alcebiades Araújo da Silva

 Protocolo:20742 5102-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euzaide Pio Gonçalves

 Protocolo:19597 4582-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Mamedes Silva

 Protocolo:17428 3674-43.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jocelia Pereira

 Protocolo:19145 4184-56.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Ferreira Mendes

 Protocolo:19642 4595-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Danilo Pereira de Jesus

 Protocolo:40011 5408-87.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Benedita de Souza

 Protocolo:20927 3310-71.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Batista Cesario da Silva

 Protocolo:19130 4169-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agnaldo Francisco Ferreira

 Protocolo:19578 4793-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vitalina Valeriana Teodora

 Protocolo:18173 2704-43.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcelo Theodoro

 Protocolo:20332 4501-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedita Peixoto da Silva

 Protocolo:11911 680-76.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Roberto Rodrigues

 Protocolo:12503 867-84.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Tertuliano Rodrigues da Silva

 Protocolo:12703 780-31.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geovania Silva dos Santos

 Protocolo:40931 6165-81.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Maria do Prado

 Protocolo:17345 3542-83.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Admar Dias Gimenez

 Protocolo:17721 3685-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Sandri de Mesquita

 Protocolo:21081 5196-08.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Gilberto Ferreira Torres

 Protocolo:19855 4847-05.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Epifanio Braga

 Protocolo:12056 589-83.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Cristina de Araujo

 Protocolo:17769 3834-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge Fernandes Nogueira Soares

 Protocolo:17876 3899-63.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Irahi Montovani Germanovisk

 Protocolo:41991 5504-05.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Orlando

 Protocolo:24347 3450-71.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aluirson da Silva Arantes

 Protocolo:19510 4725-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Altemira Pina (Mais 1 Réu)

 Protocolo:17684 3716-92.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Pereira da Silva

 Protocolo:28041 6019-11.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Augusto de Jesus

 Protocolo:19698 3269-07.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Damiana Batista de Oliveira

 Protocolo:17200 3483-95.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Roberto Pereira

 Protocolo:17198 3481-28.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Roberto Montolo Ramos

 Protocolo:17894 3917-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Fatima Ferreira

 Protocolo:17539 2986-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luzinete Serafim dos Santos

 Protocolo:19323 4109-17.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucia Pinheiro da Silva
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 Protocolo:17518 2926-11.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiza Ferreira Manoel

 Protocolo:23380 3100-83.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agnelo Emenegildo Carvalho

 Protocolo:52301 3051-32.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zenilda Weber

 Protocolo:41365 4004-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edivanildo José Leite

 Protocolo:28108 3427-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudia Ferreira da Silva

 Protocolo:28125 5029-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Laide dos Santos Buck

 Protocolo:27783 3531-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elza Francisca dos Santos

 Protocolo:27641 3593-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Afonso Costa

 Protocolo:27584 3697-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Angelita Xavier dos Santos

 Protocolo:27359 5519-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Pereira de Souza

 Protocolo:18424 3984-49.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zenildo dos Santos

 Protocolo:18013 2854-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cipriana Mirandina de Campos Cardoso

 Protocolo:18502 4072-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Eudenir Pizzato

 Protocolo:18352 2568-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jesuino Manoel da Silva

 Protocolo:27648 3673-87.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lurdes Raimunda Carvalho de Souza

 Protocolo:28113 6024-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Dias do Nascimento

 Protocolo:27637 3589-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Celeste Camilo dos Santos

 Protocolo:28102 3421-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adão Lemes de Souza

Protocolo:28130 5034-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Floripes de Jesus

 Protocolo:50491 4989-96.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Benedito do Espirito Santo

 Protocolo:17259 3527-17.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Emilio Francisco da Silva

 Protocolo:19913 3197-20.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manuel Sergio Pereira de Campos

 Protocolo:41207 5385-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vilmaci da Silva Pereira

 Protocolo:31181 5580-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aparecida Sena de Souza

 Protocolo:25335 3640-34.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rivaldo Costa

 Protocolo:40677 5028-64.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Martins da Cruz

 Protocolo:29177 3368-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fabio Luiz de Barros Dias

 Protocolo:19639 4592-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bonifacio Venancio de Souza

 Protocolo:29093 6060-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Jose Maria Ferreira de Almeida

 Protocolo:17411 3794-86.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Julia de Jesus Silva Santos

 Protocolo:19027 4307-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Inacia Ribeiro de Jesus

 Protocolo:31696 5167-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria dos Anjos Ferreira de Souza

 Protocolo:32366 3945-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ozeias Mendes

 Protocolo:32095 4476-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Enildo Alves de Santana

 Protocolo:32289 4051-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Virgilio de Azevedo Mendes

 Protocolo:31663 4294-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Linesio Galdino da Silva

 Protocolo:19833 4652-20.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo P. de Souza

 Protocolo:19509 4724-07.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Teotonio Jorge dos Santos

 Protocolo:18478 4048-59.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mailza Andrade de Arau

jo

 Protocolo:20761 5127-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sindicato Trab. Mov. Mercadoria Em Geral

 Protocolo:20295 4448-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Pinheiro da Silva

 Protocolo:49030 4508-36.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49311 4568-09.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48653 4372-39.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49363 4599-29.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49330 4586-30.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Laudenor Rodrigues de Lima

 Protocolo:49162 4543-93.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:41596 4215-37.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): M.barros dos Santos Representações

 Protocolo:50317 4886-89.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Ferreira da Costa

 Protocolo:32362 3942-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Devalcir Sonaque

 Protocolo:32418 4253-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Nonato da Silva Costa

 Protocolo:28527 3477-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Berilo Ferreira Pastor Cruz

 Protocolo:17242 3510-78.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Josias Dias dos Santos

 Protocolo:20023 4898-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Carlos Vieira

 Protocolo:11349 386-24.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Tavares

 Protocolo:10915 84-92.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Aparecida Monari de Oliveira

 Protocolo:50323 4892-96.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Laerte Cabral

 Protocolo:50358 4927-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nadir Goldin Lins

 Protocolo:19620 4787-32.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Arnaldo dos Santos

 Protocolo:13678 3170-71.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Agropecuária Água Doce Ltda.

 Protocolo:49030 4508-36.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49311 4568-09.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48653 4372-39.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49363 4599-29.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49330 4586-30.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Laudenor Rodrigues de Lima

 Protocolo:49162 4543-93.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:41596 4215-37.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): M.barros dos Santos Representações

 Protocolo:50317 4886-89.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Ferreira da Costa

 Protocolo:32362 3942-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Devalcir Sonaque

 Protocolo:32418 4253-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Nonato da Silva Costa

 Protocolo:28527 3477-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Berilo Ferreira Pastor Cruz

 Protocolo:17242 3510-78.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Josias Dias dos Santos

 Protocolo:20023 4898-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Carlos Vieira

 Protocolo:11349 386-24.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Tavares

 Protocolo:10915 84-92.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Aparecida Monari de Oliveira

 Protocolo:50323 4892-96.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Laerte Cabral

 Protocolo:50358 4927-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nadir Goldin Lins

 Protocolo:19620 4787-32.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Arnaldo dos Santos

 Protocolo:13678 3170-71.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Agropecuária Água Doce Ltda.

 Protocolo:2995 713-76.1997.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Executados(as): Antonio Vicente dos Santos

 Protocolo:48713 4413-06.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:29693 5858-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Orlando Rocha Lima

 Protocolo:37539 3968-56.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCE

Representante (Requerente): Carmezita Pereira dos Santos

Requerido(a): Vanderlei da Cunha Moura

 Protocolo:49521 4676-38.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro Garcia Alonso

 Protocolo:50362 4930-11.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nelson Divino Soares de Lima

 Protocolo:32597 4760-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ademidia Francisca de Oliveira Silva

 Protocolo:28600 6228-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Geomar Arnaldo de Arruda

 Protocolo:49429 4641-78.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Usinas Itamarati s/a

 Protocolo:28286 4781-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Eduardo Alberto Fonseca

 Protocolo:40882 5154-17.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanderlei Antunes Garcia

 Protocolo:40925 5280-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Tereza Bandeira da Cruz

 Protocolo:40901 5267-68.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Novais da Silva

 Protocolo:42305 4564-40.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): David Oenning

 Protocolo:40411 6228-09.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Celma Pimenta de Souza Arruda

 Protocolo:42022 5471-15.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo das Neves e Outros

 Protocolo:40014 5411-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Celsa de Jesus Macedo

 Protocolo:40058 4909-06.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Pereira da Silva

 Protocolo:40703 4999-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Inocencia de Oliveira

 Protocolo:42301 4561-85.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Davi Aparecido Rodrigues Lemes

 Protocolo:41219 5397-58.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wadson Tavares de Souza

 Protocolo:20120 4661-79.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubia Catarina Santos

 Protocolo:40710 5006-06.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Garofano Genesini

 Protocolo:41156 4671-84.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Barralcool Usina de Barra s/a

 Protocolo:40827 5616-71.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Rodrigues Salomão de Matos

 Protocolo:41214 5392-36.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vitalina Valeriana Teodora

 Protocolo:42222 4803-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Borges Quida

 Protocolo:40942 6176-13.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sirley de Oliveira da Silva

 Protocolo:41952 5542-17.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo Linhares Filho

 Protocolo:41010 5761-30.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jacinto Xavier Colonia

 Protocolo:40793 5721-48.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marivone Alves Pereira

 Protocolo:41190 5402-80.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valcir Borges Prates

 Protocolo:40453 6135-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Antonio do Espirito Santo

 Protocolo:41297 4038-73.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge Piassa

 Protocolo:40430 6111-18.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Alves da Silva

 Protocolo:41780 4301-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Venicio Oenning
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 Protocolo:40852 5727-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdecy dos Santos Silva

 Protocolo:41982 5497-13.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roldão Agostinho da Cruz

 Protocolo:41003 5754-38.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Izabel S. Filho de Jesus

 Protocolo:41846 4412-89.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Gregório das Neves

 Protocolo:42226 4807-81.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio dos Santos

 Protocolo:28402 3441-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Pereira de Araujo

 Protocolo:49173 4551-70.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:41048 5799-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio Luiz Salmazo

 Protocolo:40844 5690-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Leite dos Santos

 Protocolo:41867 4430-13.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adelson de Oliveira

 Protocolo:23782 3371-92.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Simeão Coelho

 Protocolo:30366 5097-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Bernadino Serafim Neto

 Protocolo:19472 4731-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel de Campos

 Protocolo:24349 3452-41.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Almerinda Maria Ribeiro Silva

Protocolo:30977 4861-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Laercio Alves da Rocha

 Protocolo:24081 3788-45.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edvaldo Garcia

Protocolo:24601 3465-40.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo José Elias

Protocolo:24563 3499-15.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito de Souza Mendes

Protocolo:24562 3498-30.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jarsino Rossi

Protocolo:28859 5805-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcos Denise Pereira

Protocolo:29067 6042-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dias & Medeiros Ltda

Protocolo:28826 5972-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Itamar Pereira Santos

Protocolo:40159 5582-96.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evaldo Lima Rodrigues

 Protocolo:40594 5325-71.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Augusto de Oliveira

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Nunes Felix

Protocolo:24583 3480-09.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida de Souza Silva

Protocolo:50574 5058-31.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jocimar Gomes

Protocolo:51192 5335-47.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Executados(as): Municipio de Barra do Bugres-mt (Mais 1 Réu)

Protocolo:40309 5082-30.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Pereira da Silva

Protocolo:29437 3211-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): P.a.s. Souza - Contabilidade

Protocolo:17808 3801-78.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dejuti Maria da Silva

Protocolo:50852 5226-33.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ramiro Nogueira da Costa

Protocolo:19793 4613-23.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Ribeiro Santana

Protocolo:50970 5286-06.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Santana Filho & Martins Campos Ltda

Protocolo:50848 5222-93.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda

Protocolo:25152 3589-23.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Rodrigues Pereira

Protocolo:40574 5310-05.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Eliazario da Silva

Protocolo:27633 3585-49.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edimar Aparecido Cefalo Silva

Protocolo:9944 687-05.2002.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Franz e Filho Ltda

Protocolo:27319 545-25.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Paulo Nunes de Azevedo

Protocolo:11089 173-18.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Elza Rodrigues da Costa Araujo

Protocolo:22168 2240-82.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Franz e Filho Ltda (Mais 1 Réu)

Protocolo:12930 2274-28.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Roberson Lopes da Silva

Protocolo:41588 4206-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucimara dos Santos

Protocolo:28994 5991-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Olinda Ferreira Garcia

Protocolo:50351 4920-64.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Isaias Mesquita de Souza

Protocolo:1803 138-68.1997.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Executados(as): Wilson Royanagui

Protocolo:11288 326-51.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jones Luiz da Cruz

Protocolo:30598 5363-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Odete Vilela da Silva

Protocolo:41000 5751-83.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jair Cruz Pereira

Protocolo:49405 4617-50.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Marina Martins Salvador Gonçalves

Protocolo:49574 4717-05.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luciane Maria Furlan

Protocolo:28251 4651-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Josefina Isaira Sansão Lente

Protocolo:48719 4419-13.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

Protocolo:28344 3286-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Claudia S. Martinazzo

Protocolo:28371 3313-55.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Carlito de Jesus Santos

Protocolo:30652 4595-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Olivio Ribeiro de Souza

Protocolo:30113 5708-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Sergio Campos Sampaio
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Protocolo:53248 4000-56.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Cleberson Galvão de Lima (Mais 1 Autor)

Protocolo:19745 4556-05.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Batista dos Santos

Protocolo:31108 5652-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Pedro do Nascimento

Protocolo:30547 5315-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Paulo Soares de Melo

Protocolo:30785 5431-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Lucineia Fernandes da Silva

Protocolo:31143 3927-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Donizete Roberto

Protocolo:31185 5584-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Augusto Francisco

Protocolo:31211 5611-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Floriano Jose do N. de Macena

Protocolo:43508 3484-07.2009.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO T

Exequente: Verdes Vales Distribuidora de Pneus Ltda

Executados(as): Carlos Garcez Santana

Protocolo:40709 5005-21.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Gizelia de Oliveira

Protocolo:48709 4409-66.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jaime Santos da Silva

Protocolo:49450 4661-69.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Paulo da Luz Ribeiro

Protocolo:48960 4453-85.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Edmilson Santos Reis

Protocolo:28540 6081-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Egberto Dias da Silva

Protocolo:28346 3288-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Deibiti Sil. C. de Matos

Protocolo:28511 6115-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Alberto de Oliveira Santos

Protocolo:23094 3231-58.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edineia Silva Santos

Protocolo:41605 4223-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Paulino Carneiro

Protocolo:11308 346-42.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Domingos de Oliveira Neto

 Protocolo:40329 6030-69.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edson dos Santos

 Protocolo:40633 5044-18.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natanael Carlos Vieira

 Protocolo:32192 4895-90.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nivaldo Gonçalves Filho

 Protocolo:49158 4539-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:40558 5180-15.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Paulino da Silva

 Protocolo:40642 5053-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moises Gildo dos Santos

 Protocolo:40486 6157-07.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genilson dos Santos Souza

 Protocolo:11308 346-42.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denis

e-mt

Executados(as): Jose Domingos de Oliveira Neto

 Protocolo:40329 6030-69.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edson dos Santos

 Protocolo:40633 5044-18.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Natanael Carlos Vieira

 Protocolo:32192 4895-90.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nivaldo Gonçalves Filho

 Protocolo:49158 4539-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:40558 5180-15.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Paulino da Silva

 Protocolo:40642 5053-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moises Gildo dos Santos

 Protocolo:40486 6157-07.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genilson dos Santos Souza

 Protocolo:11175 259-86.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jair Anderson de Abreu

 Protocolo:17889 3912-62.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Fatima Almeida Lara

 Protocolo:11147 231-21.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Perpetua Gomes

 Protocolo:10986 48-50.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco de Souza Duarte

 Protocolo:50395 4962-16.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valentim Tofanelli

 Protocolo:17969 2811-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Iris de Oliveira Barroso

 Protocolo:19045 4325-75.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Regina da Silva

 Protocolo:17854 3846-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Simeão Coelho (Mais 1 Réu)

 Protocolo:30975 4859-48.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Palanissini

 Protocolo:19084 4163-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agostinho Luiz da Silva

 Protocolo:12057 590-68.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdeci Silva Arcanjo

 Protocolo:32108 4489-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Waldecir Rodrigues de Araujo

 Protocolo:17111 3347-98.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marlene do Carmo Correia

 Protocolo:12674 1033-19.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Albino Lira da Luz

 Protocolo:32058 3815-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carlos Roberto Luiz Guedes

 Protocolo:32248 4010-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Ferreira

 Protocolo:41792 4313-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wilson Antonio de Lima & Cia Ltda

 Protocolo:6443 961-37.2000.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): L A R dos Anjos Me (Mais 1 Réu)

 Protocolo:10170 1317-61.2002.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Assad Caran Neto

 Protocolo:28559 6190-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Geraldo Barbalho

 Protocolo:12768 820-13.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Almerindo da Silva Martins

 Protocolo:12558 698-97.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Silas Rodrigues Costa

 Protocolo:32081 4540-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Alves dos Santos

 Protocolo:11501 1399-58.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-
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Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Gilberto dos Santos Machado

 Protocolo:50235 4857-39.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Degivaldo dos Santos Filho

 Protocolo:11290 328-21.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Reinaldo de Oliveira

 Protocolo:49719 4737-93.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geraldo Bernado de Souza

 Protocolo:50403 4970-90.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Getúlio Lopes da Silva

 Protocolo:50246 4868-68.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geovane Gomes da Silva

 Protocolo:12132 935-34.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valesio Gregorio Becker

 Protocolo:28522 3280-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Carlos Borela

 Protocolo:29175 3366-36.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wilson Alves da Costa

 Protocolo:28863 5807-87.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Americo Machado Carvalho - Me

 Protocolo:29034 6035-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jarcinto Rossi

 Protocolo:18097 3040-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Ferreira da Silva

 Protocolo:20064 4947-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Correa de Brito

 Protocolo:41563 4164-26.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Sinval Inacio

 Protocolo:31987 3874-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Elvira Rodrigues Pereira (Mais 1 Réu)

 Protocolo:50315 4885-07.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lourdes de Oliveira Maia

 Protocolo:49944 4805-43.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marcia Rita Ribeiro da Silva Lima

 Protocolo:28873 5815-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wilson de Oliveira Pistori

 Protocolo:28436 3475-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio de Souza Braga

 Protocolo:28437 3476-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio de Jesus Pereira

 Protocolo:28468 3273-73.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Alessandro Lima

 Protocolo:28479 6085-88.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio da Silva

 Protocolo:28518 6122-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Agnaldo Campos Sampaio

 Protocolo:28566 6197-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Gildo de Lima Oliveira

 Protocolo:48962 4455-55.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Eduardo Alberto Fonseca

 Protocolo:48939 4432-12.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48727 4426-05.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48725 4424-35.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48658 4377-61.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48703 4404-44.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Alexandre Ambrosio

 Protocolo:28386 3328-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Claudenice Martins Soares

 Protocolo:28289 4968-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ednaldo Inacio da Silva

 Protocolo:28243 4643-87.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Elza Ferreira Neris

 Protocolo:28620 6252-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Gregorio da Silva (Mais 1 Réu)

 Protocolo:53674 4423-16.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Monteiro Sobrinho

 Protocolo:51188 1794-21.2001.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleberson Gleidis Ribeiro Barbosa

 Protocolo:40332 6033-24.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eduardo Moraes Bereta

 Protocolo:41707 4553-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Produtos Bruvan Ltada Me

 Protocolo:27751 3567-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Graciliano Pinto de Araujo

 Protocolo:50874 5248-91.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wilson Alves Cardoso

 Protocolo:48967 4460-77.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Evanides Leal de Souza

 Protocolo:28506 6110-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ademilson Teixeira dos Santos

 Protocolo:28517 6121-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Agustavio Cordeiro dos Santos

 Protocolo:54088 294-31.2012.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Marcia Matos Rodrigues (Mais 1 Autor)

Protocolo:52590 3342-32.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito da Costa Sales

 Protocolo:29187 3407-03.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Amancio dos Santos

 Protocolo:42207 4770-54.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Angelo Meiato

 Protocolo:51254 5384-88.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marlene Ribeiro Taques

 Protocolo:18460 4030-38.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vantuirdes Vasconcelos

 Protocolo:41223 5355-09.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Waldomiro Neckel

 Protocolo:22665 2846-13.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Executados(as): Produtos Bruvan Ltada Me

 Protocolo:49051 4529-12.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49054 4532-64.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49170 4549-03.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49319 4576-83.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49368 4603-66.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:49395 4607-06.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Rezende

 Protocolo:49050 4528-27.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:28363 3305-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Desidério da Silva Lopes

 Protocolo:28391 3333-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cicero Rodrigues da Silva

 Protocolo:49342 4595-89.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Justino de Almeida

 Protocolo:49437 4649-55.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Sebastião Gerim Aparecido

 Protocolo:52276 3026-19.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zilda Ferreira Pessoa

 Protocolo:23784 3373-62.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silas Mariano de Freitas.

 Protocolo:28644 6010-49.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Indalicio Munhos Assis

 Protocolo:40443 6125-02.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucimar Luisa Ferreira

 Protocolo:40734 5659-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosa Lopes de Souza

Protocolo:51259 5389-13.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e 

CívelExecução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Empreiteira de Obras Nb Ltda

 Protocolo:42170 4248-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Amarildo Pires Camargo

 Protocolo:49399 4611-43.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Domingos de Alencar Sobrinho

 Protocolo:49017 4505-81.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:28415 3454-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aparecida Sena de Souza

 Protocolo:28416 3455-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aparecida Pontes

Protocolo:40034 5426-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel da Guia Mendes

Protocolo:49316 4573-31.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

Protocolo:28630 6215-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Hermozina de Jesus

Protocolo:30125 3382-87.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Eduardo Alberto Fonseca

Protocolo:30630 5345-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Romis Ferreira

Protocolo:30996 4864-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Liduina Rodrigues da Silva

Protocolo:19162 4201-92.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Carlos Gouveia

Protocolo:19814 4633-14.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria do Socorro Barros

Protocolo:28271 4671-55.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Domingos de Alencar

Protocolo:48706 4406-14.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ailton Santiago

Protocolo:12421 888-60.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Antonio de Oliveira

Protocolo:49945 4806-28.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro Antonio Silva

Protocolo:31747 5181-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Isaias Pereira de Lima

Protocolo:11269 308-30.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Laercio Jose da Silva
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Protocolo:11653 500-60.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Angelito Barbosa de Souza

Protocolo:11067 151-57.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Serafim Francisco do Nascimento

Protocolo:49166 4545-63.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

Protocolo:50534 5018-49.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): N J de Souza & Fernandes Ferreira Ltda Me

Protocolo:50585 5068-75.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Aparecido Silva dos Santos

Protocolo:40437 6119-92.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luis Bernardino Oliveira

Protocolo:51200 5343-24.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Produtos Bruvan Lrda - Me

Protocolo:29046 6056-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Fernandes de Moraes

Protocolo:41717 4517-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Regivaldo Alves dos Santos

Protocolo:41568 4633-72.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jucilande Alves Moreira

Protocolo:53673 4422-31.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Manoel Brandão

Protocolo:30311 5083-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Silvio Soares da Silva

Protocolo:30302 5079-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Selma Aparecida de Lima

Protocolo:30322 5698-73.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Rosana Beltrao Alves & Antonio G. da Silva

Protocolo:30318 5091-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Zélio Vital de Barros

Protocolo:30409 4804-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Juraci de Souza Alencar e Outros

Protocolo:24396 3559-85.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Marcos Pereira

Protocolo:25337 3642-04.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdir Costa Aguiar

Protocolo:23378 3098-16.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agnaldo Pereira Neves

Protocolo:25374 3768-54.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Walter de Oliveira Campos Junior

Protocolo:25377 3771-09.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rede Posto Santarem

Protocolo:27579 3692-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anita Alves Damasceno

Protocolo:27330 3107-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Lurdes Ramos

Protocolo:24400 3563-25.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Larissa de S. Oliveira (Mais 1 Réu)

Protocolo:29068 6043-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Cordeiro da Silva

Protocolo:24368 3543-34.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido Ivanildo de Souza

Protocolo:29095 6061-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): S.d.de Souza & J.a.da Silva Ltda

Protocolo:24605 3491-38.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gerson Jose de Lima

Protocolo:23284 3166-63.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): N. Pizzatto

Protocolo:48701 4402-74.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Amadeu Gaudencio

Protocolo:48971 4464-17.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Fidêncio Campos Junior

Protocolo:49322 4579-38.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joel E`ler de Barros e Sua Mulher

Protocolo:49412 4624-42.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Manoel Dias dos Santos

Protocolo:48981 4474-61.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ito Kurtz

Protocolo:32182 4889-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco de Souza Duarte

Protocolo:29083 5835-55.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jovino Francisco de Queiroz

Protocolo:23592 3789-30.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ronaldo Nunes de Souza

Protocolo:11037 21-67.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Miguel Francisco de Oliveira

 Protocolo:50416 4983-89.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Escola Profissionalizante São José

 Protocolo:49527 4682-45.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro de Souza

 Protocolo:11503 427-88.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Aparecido Soares Filho

 Protocolo:49899 4787-22.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joselia Vieira Neves

 Protocolo:49981 4822-79.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adevair Fontoura de Alcantara

 Protocolo:1703 130-72.1989.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Executados(as): Bernardino Ballarim

 P

rotocolo:32337 3891-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Madalena Lenzi

 Protocolo:28572 6131-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Francisco Chagas Rodrigues

 Protocolo:11106 190-54.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nelson Divino Soares de Lima

 Protocolo:16003 1536-06.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO T

Exequente: Lucia Mardegam Guedes - Me

Executados(as): Erivaldo Oliveira Ferreira

 Protocolo:50412 4979-52.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Suzana Maria Girão dos Santos

 Protocolo:50058 4842-70.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marcia Aparecida Rodrigues

 Protocolo:50224 4846-10.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Aparecida da Silva Martins

 Protocolo:50332 4901-58.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Zeina Aparecida Arruda

 Protocolo:49976 4817-57.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ademir Bet

 Protocolo:48661 4380-16.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:16373 1876-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. Renová

Executados(as): Nadir Aued

 Protocolo:29088 5840-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Adalberto Ribeiro Santos

 Protocolo:40356 6053-15.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edgar Reinaldo Ronling Ehle

 Protocolo:23417 3109-45.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Iris Erica Muller

 Protocolo:23711 3254-04.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adevair Alves Ribeiro

 Protocolo:35071 1472-54.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Banco Bradesco s/a - Barra do Bugres

Executados(as): Durvalino Ribeiro de Goveia (Mais 1 Réu)

 Protocolo:32189 4892-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edivaldo dos Santos

 Protocolo:49157 4538-71.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48999 4487-60.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cristovom dos Santos

 Protocolo:30047 5746-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Paulo Sergio Alves

 Protocolo:30997 4849-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Lina Maria da Silva

 Protocolo:40257 5846-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fernando R.segobia Rocha

 Protocolo:48722 4422-65.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48996 4484-08.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cicero Rodrigues da Silva

 Protocolo:48966 4459-92.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Espedito Ribeiro de Lima

 Protocolo:48945 4438-19.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Anivaldo Alves da Rocha

 Protocolo:30043 5779-22.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Nelson Borba

 Protocolo:41776 4298-53.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valter Bento Logo

 Protocolo:22837 2953-57.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->Tipo de Ação: 

PROCESSO CÍVEL E DO T

Exequente: Maria Marta da Silva

Executados(as): Oscar Miguel da Silva

 Protocolo:51002 5317-26.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edivaldo Carlos da Silva Vieira

 Protocolo:32221 4099-02.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Jose Quirina de Andrade

 Protocolo:11194 139-43.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ataides Aparecido da Silva

 Protocolo:30204 5732-48.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): J.a. Fernandes Serviços - Me

 Protocolo:28220 4620-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Ferreira Neris

 Protocolo:30361 4985-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Samara Mendes Pastor

 Protocolo:30314 5087-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Saul Muniz Goes

 Protocolo:30501 5009-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Marines Domingos de Alencar

 Protocolo:30173 5683-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Gonçalves Marcene

 Protocolo:30394 4790-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Josefa R. Macedo Alencar

 Protocolo:30670 4611-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Claudio Faustino de Souza

 Protocolo:30680 4132-89.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Souza & Kopietz de Souza Ltda - Me

 Protocolo:30310 5082-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Shalon Campos da Silva

 Protocolo:31014 4868-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joelma Alves da Silva

 Protocolo:31012 4866-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jocélia Apolinário da Silva

 Protocolo:17132 3597-34.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdomiro Martins de Souza

 Protocolo:41175 4093-24.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carvoaria Onça Magra Ltda

Protocolo:41129 4693-45.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Martins Vieira

Protocolo:1817 158-59.1997.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Executados(as): Distribuidora de Bebidas Pizzato Ltda

Protocolo:12231 1857-75.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): N S L Rezende -Me

Protocolo:22311 2512-76.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO T

Exequente: Elizete Carinhanha Brandao

Executados(as): Ézio da Silva Leal

Protocolo:20946 3298-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arsenio Alves de França

Protocolo:17836 3864-06.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alice Bispo da Silva

 Protocolo:17068 3404-19.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucinda Aparecida Santos Caloi

Protocolo:48656 4375-91.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

Protocolo:48716 4416-58.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

Protocolo:49093 4536-04.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

Protocolo:49362 4598-44.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

Protocolo:28404 3443-45.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Nogueira Gomes

Protocolo:30307 5696-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Sergio Rodrigues Castanheira

Protocolo:30419 4813-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Sueli Alves da Silva

Protocolo:30446 4996-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Valdir de Oliveira Domingos

Protocolo:30407 4802-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jumara Helena Lemes de Morais

Protocolo:28611 6244-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Apolonio de Aquino

Protocolo:28592 6205-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Geisy Gomes dos Santos Rosa.

Protocolo:28546 6126-55.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Cicero Tavares de Freitas

Protocolo:28338 4869-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Clemencia da Silva Martins

Protocolo:28608 6236-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Erineide Eunice Dantas

Protocolo:28625 6210-56.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Crisostomo

Protocolo:28598 6226-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Francisco Gonçalves da Silva

Protocolo:28349 3291-94.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Daniel Guedes da Silva

Protocolo:28300 4979-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Elenice Xavier Costa
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Protocolo:28569 6200-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Gilberto Teodoro Correa

Protocolo:28588 6147-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Francisco Rodrigues Camargo

Protocolo:28602 6230-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Genoval de Jesus Oliveira

Protocolo:28246 4646-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ezita Carme de Almeida

Protocolo:28356 3298-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Dinaura Aparecida de Jesus

Protocolo:28239 4639-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Zenilton dos Santos

Protocolo:28492 6098-87.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Adauto Ribeiro de Sales

Protocolo:28483 6089-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Acacio de Faria

Protocolo:28626 6211-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Bezerra da Silva

Protocolo:28616 6248-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jesus Reis da Nação e Souza

Protocolo:12133 936-19.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Juvenal Domingos da Silva Filho

Protocolo:26808 5624-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Aparecido dos Santos

Protocolo:17133 3598-19.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdomiro Martins

Protocolo:17181 3464-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira da Silva Filho

Protocolo:28868 5812-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberto da Costa Gomes

Protocolo:28530 3480-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Cicero dos Santos

Protocolo:31791 4323-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Camelo de Araujo

Protocolo:32277 4039-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Vitor Maia da Visitaçao

Protocolo:31691 5162-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Leite Fernandes

Protocolo:50231 4853-02.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ivone Aparecida Chieron Saia

Protocolo:49840 4764-76.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Espolio Eufrazio Domingos da Silva

Protocolo:49989 4830-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Bezerra Macedo

 Protocolo:28312 4880-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Dionisio dos Santos

Protocolo:28292 4971-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Edmilson Santos Reis

Protocolo:19220 4098-85.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alexandre Manoel Alves

Protocolo:23656 3327-73.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Remiltom Antonio Soares

Protocolo:23243 3004-68.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gislene Maciel Laport Rodrigues

Protocolo:18722 4095-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Giltan Silva do Vale

Protocolo:25433 3672-39.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Jorge Alves Ferreira

Protocolo:23257 3018-52.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Expedito Lourenço de Souza

Protocolo:18403 3082-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcos Antonio Mariano

Protocolo:23672 3281-84.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Melo Moreira

Protocolo:24622 3509-59.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Estevina Andreza da Costa

Protocolo:23393 3121-59.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ademir Silva Santos

Protocolo:50785 1770-41.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carolina Cristante Cimetan

Protocolo:41489 4143-50.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dilson Pereira de Souza

Protocolo:17492 2956-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Flora Maria dos Santos

Protocolo:23748 3370-10.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marta Alves Martins

 Protocolo:23071 3151-94.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Vaz de Melo

 Protocolo:30612 5408-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Raimundo Monteiro de Oliveira

 Protocolo:7429 424-07.2001.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): M de Lurdes Pereira Me

 Protocolo:3073 6265-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Cerâmica Tropical Ltda

 Protocolo:30675 4615-22.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aparecido Donizete dos Reis

 Protocolo:50056 4840-03.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geraldo Rodrigues Gonçalves

 Protocolo:28304 4983-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edemilson de Lima Silva

 Protocolo:40583 5318-79.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joana Rosa de Lima

 Protocolo:41712 4512-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): R.luciano Deijani

 Protocolo:40238 5856-60.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Larissa de S. Oliveira

 Protocolo:19816 4635-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aristide Zanre

 Protocolo:23650 3321-66.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberto Bolandin

 Protocolo:24584 3481-91.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucindo Sandri

 Protocolo:23282 3165-78.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Sonia da Silva

 Protocolo:27630 3582-94.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edivaldo Rodrigues de Souza

 Protocolo:23328 3061-86.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose de Souza Mamedes

 Protocolo:23420 3112-97.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Antonio de Freitas

 Protocolo:23033 3145-87.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiza Ferreira Lemes

 Protocolo:25132 3608-29.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Hermes de Souza Prado

 Protocolo:24604 3468-92.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gersoil Jesus Souza

 Protocolo:24397 3560-70.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Luiz de Souza

 Protocolo:23674 3283-54.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Matias Oenning

 Protocolo:19897 4889-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Magalhães de Souza

 Protocolo:17238 3387-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Josefina Ferreira da Guia

 Protocolo:23322 3055-79.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Julio Sartori

 Protocolo:25155 3592-75.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira Sobrinho

 Protocolo:23695 3301-75.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuza Santana da Silva

 Protocolo:23092 3229-88.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edgar Benedito Izidoro

 Protocolo:41841 4535-87.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Sales da Silva

 Protocolo:50387 4955-24.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lucia Aparecida Silverio Silva

 Protocolo:40622 5345-62.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nelson Vargas

 Protocolo:50897 5263-60.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alecandra Cristiane da Cruz

 Protocolo:50824 1777-33.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Lopes da Silva-me

 Protocolo:52266 3016-72.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Geraldo Souza Tostes

 Protocolo:50895 5261-90.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Águia Norte Transportes Coletivo Ltda

 Protocolo:50975 5291-28.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Rita de Campos

 Protocolo:40179 5903-34.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Guilherme de Figueiredo Furtado

 Protocolo:50865 5239-32.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jandir Pastro

 Protocolo:30805 5465-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Manoel Xavier Costa

 Protocolo:31175 4394-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ari Candido Batista

 Protocolo:31156 4388-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Geraldo Maria Sales

 Protocolo:31076 3774-27.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Miguel Vitorino dos Santos

 Protocolo:31172 4391-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Marques da Silva

 Protocolo:30583 5351-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Nilza de Jesus Pessoa

 Protocolo:30106 3374-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Valdiley da Silva

 Protocolo:31144 3928-45.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Domingos de Alencar Sobrinho

 Protocolo:30784 5430-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Luciene Ribeiro da Silva

 Protocolo:32782 4941-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Rivelino

 Protocolo:32784 4943-49.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Funeraria N. S. do Juda Lfda

 Protocolo:31148 3931-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Cicero Miguel Siqueira

 Protocolo:18152 2678-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Correia Oliveira

 Protocolo:20586 5005-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Alfonço Fabian

 Protocolo:20122 3246-61.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Faxo

 Protocolo:28234 4634-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->

Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Maria da Conceição

 Protocolo:28301 4980-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Elena Oliveira da Silva

 Protocolo:28494 6100-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Adão Cecilio Soares

 Protocolo:28217 4617-89.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Expedito Domingos de Alencar

 Protocolo:28582 6141-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Israel Carlos Vieira

 Protocolo:28647 6013-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Idete Geralda de Souza

 Protocolo:28563 6194-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Gilson do Carmo dos Santos

 Protocolo:28538 6079-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Carlos Gomes

 Protocolo:11631 475-47.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Ferreira Ramos

 Protocolo:30543 5311-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Paulo Jose de Lima

 Protocolo:11545 449-49.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco dos Santos

 Protocolo:42309 4568-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Jose dos Santos

 Protocolo:40171 5926-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euripedes Antonio Nunes

 Protocolo:17069 3405-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fabio Alves Monteiro

 Protocolo:20569 5014-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eva M de Abreu

 Protocolo:17182 3465-74.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira de Barros

 Protocolo:20248 4541-36.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Vanderlei dos Santos

 Protocolo:18905 4234-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose Monteiro

 Protocolo:19491 4706-83.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Pinheiro

 Protocolo:12221 1006-36.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Loroilson da Silva Martins

 Protocolo:32045 4189-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carlos Damião Alves

 Protocolo:49525 4680-75.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Narciso Pereira Reis

 Protocolo:49982 4823-64.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Ribeiro

 Protocolo:82994 4730-33.2012.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Ivanete Alves de Oliveira (Mais Autores)

Protocolo:32243 4005-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Moreira Sena

 Protocolo:50233 4855-69.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sergio Roberto de Moraes

 Protocolo:32163 4198-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lourivaldo Ferreira Brito

 Protocolo:50369 4937-03.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco de Souza Duarte

 Protocolo:31865 4369-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Nazare Rodrigues

 Protocolo:23691 3297-38.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Norivaldo Bento Machado

 Protocolo:32492 4415-15.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edenilson Santos Goes

 Protocolo:32506 4429-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Aparecido C. Amorim

 Protocolo:32496 4419-52.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marli Carolino da Silva

 Protocolo:31883 4272-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luis Soares da Silva

 Protocolo:32480 4403-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jefferson Rodrigues

 Protocolo:31920 3793-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edvaldo Costa dos Santos

 Protocolo:18237 2767-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Honório Victor de Oliveira Neto

 Protocolo:32467 3924-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz Ernesto Pelufo

 Protocolo:29430 3183-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Shirley de Fátima Silva

 Protocolo:29384 3433-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arthur Stasiak

 Protocolo:29373 5957-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Advaldo Sena Mello

 Protocolo:29375 5959-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eraldo Antonio da Costa

 Protocolo:29574 3500-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo Pinheiro

 Protocolo:29781 5906-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanderlei Alves Teixeira

 Protocolo:29753 1777-72.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Salmiro Maldaner

 Protocolo:23744 3366-70.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonia Nascimento da Silva

 Protocolo:11745 540-42.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Kamila Souza Carvalho Silva

 Protocolo:27716 3661-73.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Carlos Silveira

 Protocolo:25371 3765-02.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vladimir José Alves Martins

 Protocolo:23237 3162-26.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ilda Marques Simão

 Protocolo:24379 3527-80.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Zanarde Filho

 Protocolo:23300 3183-02.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moacir Pereira Goes

 Protocolo:23032 3144-05.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Jose Ferreira

 Protocolo:23421 3113-82.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Eduardo Dias

 Protocolo:24371 3545-04.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido Correia Silva

 Protocolo:20738 5098-23.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Getulio Luiz da Silva

 Protocolo:21064 5179-69.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Serafina

 Protocolo:19325 4111-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Maria da Pereira da Silva

 Protocolo:17934 3957-66.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jailson da Silva Santos

 Protocolo:19979 3175-59.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Luiz de Santana da Silva

 Protocolo:42281 4793-97.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dirceu Gonçalves de Oliveira

 Protocolo:40639 5050-25.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nadir Pereira da Silva

 Protocolo:32347 3903-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Elicio dos Santos

 Protocolo:13216 1074-83.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joaquim Ferreira Araujo

 Protocolo:17536 2983-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luzia Nobres da Silva

 Protocolo:18518 4025-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Posto de Serviços Telefonicos - Assari

 Protocolo:11098 182-77.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Clovis da Silva

 Protocolo:17893 3916-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Fatima dos Santos

 Protocolo:20337 4506-76.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedita Borges Ribeiro

 Protocolo:12722 799-37.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sebastiao Alves Pereira

 Protocolo:19973 3169-52.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evanilton Conceição da Silva

 Protocolo:18331 2547-70.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Clayton Ribeiro Magalhães

 Protocolo:17431 3769-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Mendes Dias

 Protocolo:20100 4983-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ornilio Sobreira Filho

 Protocolo:20706 5075-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Ferreira Mendes

 Protocolo:17598 2799-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João de Freitas Primo

 Protocolo:21147 5262-85.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivan Borges

 Protocolo:23416 3108-60.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Itamar José de Lima

 Protocolo:20701 5070-55.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Chiqueto

 Protocolo:17666 3744-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edvaldo Carrasco de Araujo

 Protocolo:19601 4760-49.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Izidoro da Silva

 Protocolo:11065 149-87.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Osmar Francisco dos Reis
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 Protocolo:40996 5747-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jaime Pereira Rodrigues

 Protocolo:42205 4768-84.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Angélica Dias de Medeiros

 Protocolo:20624 5044-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Francisco Dias

 Protocolo:42063 4255-19.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alceu Antonio Furlan

 Protocolo:12200 989-97.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carlinhos Ribeiro de Souza

 Protocolo:50713 5108-57.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Andrea Sylvia Mattos de Barros

 Protocolo:40589 5321-34.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joanita Ferreira Quidas.

 Protocolo:41038 5789-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sinezio Barros Lemes

 Protocolo:19144 4183-71.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Figueredo

 Protocolo:19560 4698-09.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lorival Caine Campos de Barros

 Protocolo:18351 2567-61.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jezreel Jose Nunes de Arruda

 Protocolo:17220 3369-59.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Valerio

 Protocolo:17148 3613-85.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Orlando Rocha Lima

 Protocolo:41397 4020-52.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 Protocolo:41170 4713-36.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Aires Wonsoscky

 Protocolo:40008 5107-43.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Batista de Souza

 Protocolo:40599 5330-93.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Muniz Ferreira

 Protocolo:40457 6139-83.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Alves da Cruz

 Protocolo:41165 4680-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Brasil Alcool s.a

 Protocolo:18170 2701-88.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Borges Prates

 Protocolo:17835 3863-21.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silvia Miguel da Silva

 Protocolo:20253 4546-58.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natalino Domingos da Silva

 Protocolo:29075 6050-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eva dos Santos Modesto

 Protocolo:40317 6018-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edmilson Bento do Nascimento

 Protocolo:17951 3974-05.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Pereira dos Santos

 Protocolo:41795 4316-74.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zezito Carinhanha Brandão

 Protocolo:38670 4946-33.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Divino Rodrigues Lemes

 Protocolo:41229 5361-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wanderlei Palla.

 Protocolo:19637 4590-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Maria das Dores

 Protocolo:30553 5392-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Pedro Gomes de Oliveira

 Protocolo:31002 4830-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Marzeli Terezinha Xavier

 Protocolo:19513 4728-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aloisio dos Santos Araujo

 Protocolo:18112 3055-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Celia Salustiano

 Protocolo:18056 2897-58.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilton Salomé de Jesus

 Protocolo:17686 3718-62.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Iguel da Silva

 Protocolo:18481 4051-14.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Isaias Jose dos Santos

 Protocolo:31009 4854-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joaquim Soares Neves

 Protocolo:30631 5346-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Vanes Ferreira de O. e Jorvencia A. M. Oli

 Protocolo:30980 4957-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Laucide Souza Almeida

 Protocolo:12483 847-93.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jaci Ferreira da Cruz

 Protocolo:21416 1676-06.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e R

Requerente: Bianca Talita Santos Franco

Requerido(a): Jose Divino Rodrigues Lemes

 Protocolo:19488 4703-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Maria do Prado

 Protocolo:18252 3069-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Rosa Alves Moreira

 Protocolo:38617 4949-85.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jucelino

 Protocolo:19956 3240-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vital Viana

 Protocolo:19972 3168-67.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evangelista Andre de Araujo

 Protocolo:17179 3355-75.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pedro da Costa

 Protocolo:18967 4139-52.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genivaldo Jose Nunes de Arruda

 Protocolo:19815 4634-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aristimar Roberta de Oliveira

 Protocolo:19874 4866-11.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Fernandes de Oliveira

 Protocolo:40432 6112-03.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Alfonço Fabian

 Protocolo:41927 5537-92.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Priscila da Silva Lopes

 Protocolo:42005 5514-49.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osvaldo Oenning

 Protocolo:23439 3095-61.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Dias

 Protocolo:24626 3513-96.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fernando R. Segobia Rocha

 Protocolo:11230 283-17.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco das C. Cunha Araújo

 Protocolo:12504 868-69.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Onorina dos Santos

 Protocolo:29202 5941-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Costa Campos

 Protocolo:18401 3080-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Pereira Lopes

 Protocolo:12527 754-33.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Leonidio Francisco Dourado

 Protocolo:12597 737-94.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ferdinan da Costa Lima

 Protocolo:29062 3395-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdomiro Mariano

 Protocolo:23631 3256-71.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ramão Batista Gonçalves

 Protocolo:30961 4937-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria Valdecir B. Silva

 Protocolo:31195 5595-66.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Cezar de Oliveira

 Protocolo:40510 5225-19.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euflozina Luiz dos Santos

 Protocolo:41283 4024-89.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Damacena de Santana

 Protocolo:41784 4305-45.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): W.b.arruda Barros-distribuidor

 Protocolo:40158 5581-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evandro Bezerra Rodrigues

 Protocolo:42209 4772-24.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Geraldo Zapateiro

 Protocolo:50228 4850-47.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Luiz Ferreira Filho

 Protocolo:17279 3446-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elinei Nere de Oliveira

 Protocolo:18130 2656-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria da Luz Ferreira Severino

 Protocolo:20374 4445-21.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Donizete Silva dos Santos

 Protocolo:40830 5619-26.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Regina da Silva

 Protocolo:38697 4896-07.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Francisco Ferreira

 Protocolo:38836 6086-05.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose de Oliveira

 Protocolo:40979 5190-59.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jandira Campos

 Protocolo:18054 2895-88.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Conceição de Oliveira Pires

 Protocolo:20019 3144-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jaime Felix d

o Nascimento

 Protocolo:29236 5951-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Robles Machado

 Protocolo:20626 5046-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ezilda Lucia da Silva

 Protocolo:19915 3199-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Barbosa

 Protocolo:17931 3954-14.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Teodoro A da Silva

 Protocolo:20746 5106-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Manoel Viana

 Protocolo:17557 2995-43.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edmilson dos Santos

 Protocolo:20718 5087-91.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Juvenil Dias da Costa

 Protocolo:17239 3388-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joselina Alves Vieira

 Protocolo:50338 4907-65.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joel Gomes

 Protocolo:20606 5050-64.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonor Vieira de Oliveira

 Protocolo:12046 608-89.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Anedina Ferreira da Costa

 Protocolo:38632 5941-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Julieta Pereira dos Santos

 Protocolo:41060 5811-56.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Teixeira de Oliveira

 Protocolo:17218 3367-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Tenorio de Melo

 Protocolo:17300 3494-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adalto Angelo da Silva

 Protocolo:18250 3067-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Pereira de Jesus

 Protocolo:20079 4962-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosely da Silva Arantes Soares

 Protocolo:19697 3268-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria da Silva Teixeira

 Protocolo:19768 4574-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Keila Elaine Silva dos Santos

 Protocolo:17813 3806-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Eunice da Silva Borges

 Protocolo:19049 4329-15.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Albertina Rodrigues de Lara

 Protocolo:23083 3220-29.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Devani Juscelino Machado

 Protocolo:23432 3088-69.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcos Arari Dias de Oliveira

 Protocolo:18445 4005-25.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joana Rosa de Lima

 Protocolo:42274 4786-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Deusdete Guedes da Costa

 Protocolo:18157 2688-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcilene Silva Rodrigues

 Protocolo:19681 3252-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Egidio Wildener

 Protocolo:20083 4966-63.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosane Alves Silva

 Protocolo:25351 3656-85.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Soares de Oliveira

 Protocolo:29448 3221-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Amaro de Freitas

 Protocolo:29701 5863-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Reniel de Oliveira

 Protocolo:29370 6151-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arsenio Alves França

 Protocolo:29383 3432-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Assis da Silva Daniel

 Protocolo:29361 3225-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Otacil Vicente Godozi

 Protocolo:29583 3509-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Belarmino Rodrigues Castanheira
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 Protocolo:29653 5850-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdino Ribeiro Taques

 Protocolo:29777 5902-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Ferreira Mendes

 Protocolo:29520 3236-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mariano Pinto da Silva

 Protocolo:29389 6152-53.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Antonio de Andrade

 Protocolo:29493 3202-71.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Inocencia de Oliveira

 Protocolo:29497 5633-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marta Alves Martins

 Protocolo:29637 3264-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Aparecido da Silva

 Protocolo:29634 3262-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Almir Francisco de Assis

 Protocolo:26901 127-87.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Lindomar Soares de Oliveira

 Protocolo:22136 2222-61.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Agrailson Antonio dos Santos Maia

 Protocolo:22160 2232-08.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Antonio Jose Alves da Silva

 Protocolo:26900 126-05.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Paulo Sergio Medeiro

 Protocolo:37501 3766-79.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Rosenilton de Jesus Souza (Mais 1 Autor)

 Protocolo:47244 3410-16.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Reginaldo Roque dos Santos (Mais 1 Autor)

Protocolo:19494 4709-38.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Margarida da Conceição

 Protocolo:18273 2592-74.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Pinheiro

 Protocolo:19083 4162-95.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agrinaldo Sales

 Protocolo:17045 3372-14.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mariana Mendonça Neto

 Protocolo:18823 4348-21.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanderlei M Santos

 Protocolo:17523 2970-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lusimar Carlos Zanardi

 Protocolo:17816 3808-70.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Cardoso Lima

 Protocolo:24399 3562-40.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Alves da Silva

 Protocolo:17047 3350-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mariana de Moraes Magalhães

 Protocolo:12034 576-84.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Leonio Cardoso

 Protocolo:11654 501-45.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Vilma da Silva Chequim Nunes

 Protocolo:12445 912-88.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rubens Pereira Mendes

 Protocolo:12223 1008-06.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Dionisio da Silva

 Protocolo:18425 3985-34.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zenilda Zanre de Paula

 Protocolo:27743 3551-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido Alves Faria

 Protocolo:27761 3745-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Faustino Constantino de Souza

 Protocolo:27711 3656-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiza Ferreira Lemes

 Protocolo:17915 3938-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cirilo Antonio de Lima

 Protocolo:22989 132-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Executados(as): Walter Ferreira Leal

 Protocolo:17577 3015-34.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Antonio da Silva

 Protocolo:12001 557-78.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ledinalva Carmo de Araujo Leite

 Protocolo:40283 6006-41.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisco Dias Costa

 Protocolo:50523 5007-20.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Almir Francisco de Assis

 Protocolo:39206 5553-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilton Cesar Brandão

 Protocolo:17413 3659-74.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Julieta Alves da Cruz

 Protocolo:29566 3492-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osney Vicentini

 Protocolo:40142 5891-20.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Rodrigues da Cruz

 Protocolo:40664 5015-65.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mauro Roberto Paulo

 Protocolo:52155 2905-88.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Targino

 Protocolo:51230 5360-60.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sivirino Xavier dos Santos

 Protocolo:17725 3688-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Rodrigues Monteiro

 Protocolo:42185 4748-93.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Eustáquio da Silva

 Protocolo:17434 3772-28.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Ateus

 Protocolo:42315 4574-84.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Conceição de Oliveira Pires

 Protocolo:40878 5150-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valter Deoclides da Silva

 Protocolo:25457 3723-50.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lidio de Andrade

 Protocolo:23342 3075-70.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jessi Lopes dos Santos

 Protocolo:23041 3206-45.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Afonso da Silva

 Protocolo:12715 792-45.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Rodrigues da Costa

 Protocolo:18459 4029-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natanael Carlos Vieira

 Protocolo:19617 4784-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nestevaldo Marques da Costa

 Protocolo:50901 5267-97.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): J.a.dos Santos & Fernandes Santos Ltda

 Protocolo:50815 5192-58.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Kelly Eler da Silva - Me

 Protocolo:12722 799-37.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sebastiao Alves Pereira
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Protocolo:20355 4524-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alcenir Tomé de Souza

 Protocolo:18272 2591-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdelice Gonçalves de Andrade

 Protocolo:17281 3448-38.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eliezer Fernandes Vieira

 Protocolo:18946 4266-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Denise Aparecido Fernandes da Silva

 Protocolo:17304 3498-64.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adao Guimaraes Alves

 Protocolo:17811 3804-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dejanir Jose de Oliveira

 Protocolo:18927 4231-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Deocleciano Nogueira

 Protocolo:17451 2909-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Inacio da Silva Filho

 Protocolo:27580 3693-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Mendes Balão

 Protocolo:28166 5070-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bernardo Filho Rocha

 Protocolo:28965 6007-94.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Henide Lemes de Sales

 Protocolo:32518 4441-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Antonio Ramalho dos Santos

 Protocolo:32688 4550-27.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose da Silva Filho

 Protocolo:32204 4907-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Orcilon Justino dos Santos

 Protocolo:32521 4444-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Eliezer Rodrigues Batista

 Protocolo:31844 4378-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Joana da Silva

 Protocolo:32457 3914-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Percilio José da Silva

 Protocolo:32119 4500-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cristina Gomes de Souza

 Protocolo:32460 3917-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonia Balbina da Silva

 Protocolo:31678 4309-53.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Francisco dos Santos

 Protocolo:32106 4487-02.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Gomes Soares

 Protocolo:32136 3080-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Manoel José da Cruz

 Protocolo:32062 3819-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rosania de Souza Borba Lopes de Souza

 Protocolo:32465 3922-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Soares de Lima Sekime

 Protocolo:32199 4902-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adilson Gomes da Silva

 Protocolo:31836 5214-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco Oscar dos Santos

 Protocolo:31832 5210-21.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Eliana da Silva

 Protocolo:32202 4905-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdir Martins de Oliveira

 Protocolo:32517 4440-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt
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Executados(as): Carlos P. da Silva (Mais 1 Réu)

 Protocolo:32028 3809-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Bernardo Batista

 Protocolo:31733 4350-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Silvio Gonçalves da Cruz

 Protocolo:31991 3878-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rosangela de Oliveira S. Costa

 Protocolo:32114 4495-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edmar Alves da Silva

 Protocolo:31985 3872-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jair P. de Souza

 Protocolo:32710 4572-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Francisco de Farias

 Protocolo:32105 4486-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rogerio Ramos de Farias

 Protocolo:32063 3820-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sivalda Domingos dos Santos

 Protocolo:52247 2997-66.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): L. S. Souza & Cia Ltda

 Protocolo:40869 5141-18.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdir Teixeira da Silva

 Protocolo:41457 4112-30.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Cardoso da Silva

 Protocolo:41349 3988-47.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ingle Rodson da Silva

 Protocolo:52570 3322-41.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ronaldo Machado Prebitz

 Protocolo:50842 5216-86.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivanilton Rodrigues da Silva

 Protocolo:40775 5703-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Alice de Souza Cupunepa

 Protocolo:41484 4138-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Deoclides Carneiro de Freitas & Edson Santos

 Protocolo:41506 4156-49.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Darly Onofre Rodrigues

 Protocolo:50566 5050-54.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jucilene Oenning do Nascimento

 Protocolo:41187 4105-38.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Jose dos Santos

 Protocolo:42339 4598-15.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cícero Manoel Viana

 Protocolo:40417 6234-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisco Ramires

 Protocolo:41620 4176-40.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Lurdes Sena dos Santos

 Terceira Vara Criminal e Cível

Protocolo:40551 5174-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Meneses

 Protocolo:41374 4078-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eliezer Martins da Silva

 Protocolo:40549 5266-83.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Mello Moreira

 Protocolo:50972 5288-73.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Trenhago Comercio e Serviços Gerais Ltda

 Protocolo:41502 4152-12.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): D.antonio Prina - Me

 Protocolo:29676 5414-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria das Dores Macedo Alencar

Protocolo:29734 6172-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Brasil Alcool s.a

 Protocolo:41732 4543-64.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): S.d. de Souza & J.a.da Silva Ltda

Protocolo:50720 5115-49.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carla Batista dos Santos

Protocolo:40727 5652-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ronaldo Rodrigues Batista

Protocolo:40321 6022-92.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edna Ribeiro da Silva

Protocolo:41924 5534-40.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Plinio José Oenning

 Protocolo:41076 5745-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agnaldo Santos de Souza

 Protocolo:40325 6026-32.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edno Jose de Brito

Protocolo:40305 5078-90.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lurdes Raimunda Carvalho de Souza

 Protocolo:40132 5881-73.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecida Pereira da Silva

 Protocolo:40614 5337-85.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Proces

so de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuza de Brito Lima

 Protocolo:42311 4570-47.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleuza Vieira

 Protocolo:50906 5272-22.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Luiz Franzin

 Protocolo:41773 4295-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdir Pinheiro dos Santos

 Protocolo:41147 4707-29.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ataide Valério Junior

 Protocolo:41459 4114-97.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose da Silva Borges

 Protocolo:39317 5967-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivaí Marques Simão

 Protocolo:41955 5475-52.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Reinaldo Lemes de Moraes

 Protocolo:40095 5600-20.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Graciliano Pinto de Araujo

Protocolo:41747 4269-03.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silvana Marcelina Rodrigues Bezerra

 Protocolo:41093 4651-93.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Altair Nodari

 Protocolo:40880 5152-47.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanda Estacio do Espirito Santo

 Protocolo:40415 6232-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Maria dos Santos Dezorze

 Protocolo:50908 5274-89.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Reinaldo Figueiredo

 Protocolo:40636 5047-70.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natalino da Silva Ferreira

 Protocolo:52353 3103-28.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Renato Pimenta Souza

Protocolo:42270 4782-68.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Demival Alves dos Santos

 Protocolo:40361 6178-80.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edimilson Martins de Souza

 Protocolo:40368 6185-72.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elias Batista de Souza

 Protocolo:50995 5311-19.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dalazen & Cia Ltda

 Protocolo:53721 4470-87.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Martins

 Protocolo:50538 5022-86.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Welington Roldao Pinheiro

Protocolo:41007 5758-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): J.i.comércio e Representação Ltda

Protocolo:41705 4551-41.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Rodrigues Forte

Protocolo:52571 3323-26.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanusa Dias de Souza

Protocolo:49715 4733-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lourival Gomes Soares

 Protocolo:50327 4896-36.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ubaldo Roman Figueiredo

 Protocolo:32380 4218-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Daniel Jose dos Santos

 Protocolo:49707 4725-79.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Juvenil Aparecido S. Magalhaes

 Protocolo:50359 1583-33.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valmir Almeida da Visitaçao

 Protocolo:49887 4782-97.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Reinaldo Della Justina

 Protocolo:49835 4759-54.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Oseias Mendes

 Protocolo:49516 4671-16.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Daniel Jose dos Santos

 Protocolo:50382 4950-02.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marco Antonio

Protocolo:50373 4941-40.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marta Bispo dos Santos

 Protocolo:11128 212-15.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sebastião Barbosa

 Protocolo:52331 3081-67.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Darci Menegati e Jair Anderson

 Protocolo:52323 3073-90.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sidnei João Meiato

 Protocolo:52177 2927-49.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Nilza do Nascimento Alencar

 Protocolo:50990 5306-94.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Flavio Gomes dos Santos

 Protocolo:52238 2988-07.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Cordeiro da Silva

 Protocolo:41492 4146-05.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Distribuidora de Aguardente Masson Ltda

 Protocolo:52159 2909-28.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luis Pereira da Silva

 Protocolo:52173 2923-12.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Rodrigues Nogueira

 Protocolo:50891 5257-53.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gerson Luiz Dummel

 Protocolo:18033 2874-15.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Creonilda Cordeiro da Silva

 Protocolo:17086 3422-40.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luis Felix Batista

 Protocolo:18292 2611-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carminho da Conceição Silva
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 Protocolo:19938 3222-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jair Alves Rodrigues

 Protocolo:17264 3532-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elza Vieira de Jesus

Protocolo:17830 3858-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Valdomiro e Silva

 Protocolo:24624 3511-29.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Etelvino Antonio Soares

 Protocolo:40084 5435-70.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Hospital e Maternidade Albert Sabin

 Protocolo:20121 3245-76.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Neres Correia

Protocolo:36845 3273-05.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e R

Impetrante(s): Wilson Francelino de Oliveira

Impetrado(a): Prefeito Municipal de Barra do Bugres -Mt

 Protocolo:17320 3558-37.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adelmo Cesar dos Santos

 Protocolo:12382 2007-56.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Maria Mafalda Oenning Dias - Me

 Protocolo:13371 2672-72.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO T

Exequente: Bb-financeira S.a.,crédito Financiamento e Investimento

Executados(as): Vicente Alves de Sena Filho

 Protocolo:18051 2893-21.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilva Escobar Borges Malaquias

 Protocolo:18116 2642-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonia Maria Fortunata Meira

 Protocolo:42159 4237-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Carvalho de Freitas

 Protocolo:40839 5685-06.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Luiza Araujo Ramos

 Protocolo:40203 5902-49.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Galvão Lemes de Sales

 Protocolo:41372 4076-85.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elda Alves da Silva

 Protocolo:40952 5292-81.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silvano Oliveira Lima

 Protocolo:40899 5171-53.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Geraldo P. da Silva

 Protocolo:40983 5194-96.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jaudir Ramos

 Protocolo:42112 4472-62.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claumir Felix do Nascimento

 Protocolo:40039 4930-79.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel José Faria Oliveira

 Protocolo:40768 5696-35.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcos Joel Mafei da Costa

 Protocolo:42276 4788-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Devani Juscelino Machado

 Protocolo:41315 4189-39.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Carlos Gouveia

Protocolo:50774 5159-68.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucila Cristina Piedade Prestes Capatto

 Protocolo:19677 4828-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio do Espirito Santo

 Protocolo:38799 6257-59.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Braz da Costa

Protocolo:38821 6068-81.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge Piassa

 Protocolo:52170 2920-57.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Raimundo Neto da Silva

 Protocolo:29089 5841-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Machado Oliveira Corretora de Seguros de Vida Ltda

 Protocolo:29099 6064-15.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Regis Franco Mendes

 Protocolo:52278 3028-86.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Conceição de Carvalho

 Protocolo:38781 6300-93.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Antunes Alves

Protocolo:24129 3398-75.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ceila Divina Nunes Cintra

 Protocolo:52160 2910-13.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Tomaz Cristaldo

 Protocolo:40570 5306-65.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Martins de Souza

 Protocolo:40530 5247-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lourival Targino da Silva

 Protocolo:50981 5297-35.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose F Lima

 Protocolo:20106 4989-09.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fernando Antônio dos Santos

 Protocolo:41571 4636-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): K.s.venturi Rutz e Cia Ltda

 Protocolo:52218 2968-16.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Executados(as): Municipio de Barra do Bugres-mt (Mais 1 Réu)

 Protocolo:40470 6105-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mtExecutados(as): Luzia Pereira 

Barros de Arruda

 Protocolo:50797 5175-22.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Hugo Parra Santilho

Protocolo:50831 5205-57.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Construtora Furlan Ltda Me

 Protocolo:41965 5483-29.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rivaldo José Póvoa

 Protocolo:29452 6069-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Leao Caires

 Protocolo:50911 5277-44.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuza Custódio Ribeiro

 Protocolo:41018 5769-07.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): A.p.de Oliveira Serviços Me

Protocolo:41202 5380-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vildomar da Silva & Cia

Protocolo:52228 2978-60.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Firmino Benevides de Souza

 Protocolo:20353 4522-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alexandra da Silva

 Protocolo:41581 4201-53.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Liene Marcelina Rodrigues

 Protocolo:41216 5394-06.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vitorino Oenning

 Protocolo:52602 3354-46.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luciene Ribeiro Lourenço

Protocolo:50528 5012-42.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dominga Costa Simitan

 Protocolo:40241 5859-15.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Laerte Ferreira Benicio

Protocolo:52580 3332-85.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuri Bertoldo

 Protocolo:42216 4777-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Antonio Alves dos Santos

 Protocolo:39298 5071-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Isaias Jose dos Santos

 Protocolo:53726 4474-27.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sadi Pedro Cervo Junior

 Protocolo:41609 4227-51.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcia Eva de Oliveira Rodrigues

Protocolo:40103 5609-79.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Armando de Jesus Ferreira

 Protocolo:40118 5564-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Araci Nunes

Protocolo:50887 5253-16.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arlindo de Oliveira & Cia Ltda

 Protocolo:41637 4382-54.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Meiato Jorge & Belgo Ltda - Me

 Protocolo:41644 4389-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Narciso Pereira Marcelo

Protocolo:52327 3077-30.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro do Nascimento

 Protocolo:28514 6118-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Airton dos Santos da Silva

Protocolo:28550 6181-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Gilberto Pedro da Silva

Protocolo:28263 4663-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Ferreira Filho

Protocolo:28255 4655-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Florentino Alves dos Reis

 Protocolo:28216 4965-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Excepto: Jose Francisco da Silva

Protocolo:28249 4649-94.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Cicero Gomes

Protocolo:28211 4984-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Gomes de Lima

 Protocolo:28274 4674-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Edmilson Pereira da Silva

 Protocolo:28279 4679-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Edivanda Maria da Silva

Protocolo:28281 4776-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Edite Soares da Cruz

Protocolo:28560 6191-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Gilvan Mota da Silva

 Protocolo:29036 6037-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eliezer Martins da Silva

 Protocolo:28267 4667-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Francisco A. da S. Neto & Sandra V. F. Santos

 Protocolo:28309 4877-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Djalma Alves Leao

 Protocolo:28367 3309-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cassiano Barroso Lima

 Protocolo:28378 3320-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cicera Maria de Oliveira

Protocolo:28388 3330-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cicero Vieira da Silva

 Protocolo:28400 3439-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Soares da Cruz

 Protocolo:28407 3446-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Luiz da Silva

 Protocolo:28411 3450-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 231 de 2710



Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aparecido Ramos dos Santos

 Protocolo:28419 3458-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Augusto Francisco

Protocolo:28427 3466-88.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aristides Pinto da Silva

 Protocolo:28462 6158-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Amadeu Souza da Silva

 Protocolo:28502 6106-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Adevandro Ribeiro de Lima

 Protocolo:40234 5919-85.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lauro Sebastião Zandonadi

 Protocolo:41875 4438-87.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adelia Augusta da Conceição

 Protocolo:50755 5140-62.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucene da Cruz Pereira do Nascimento

 Protocolo:50569 5053-09.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosa Cervantes Machado

 Protocolo:51267 5397-87.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Soares & Cia Ltda

Protocolo:52575 3327-63.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osvaldo Oenning

 Protocolo:50558 5042-77.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Edilson dos Santos

 Protocolo:23281 3164-93.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Tereza Soares Coelho

 Protocolo:51239 5369-22.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nildo Muniz Ferreira -Me

 Protocolo:38747 6275-80.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Moreira de Lima

 Protocolo:50484 4985-59.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bernardo Pinheiro Sobrinho

 Protocolo:40566 5302-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Macedo Neto

 Protocolo:41735 4257-86.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Samuel Rekes Dias de Oliveira

 Protocolo:41584 4204-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucene da Cruz Pereira do Nascimento

 Protocolo:41910 4347-94.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Afonso Ferreira Carrasco

 Protocolo:40545 5262-46.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lidia da Gama

 Protocolo:23669 3278-32.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel Ferreira da Silva

 Protocolo:23280 3163-11.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Adalberto Selicani

 Protocolo:23093 3230-73.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edmilson Martins de Souza

 Protocolo:23651 3322-51.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edgar Pinheiro de Barros

 Protocolo:24369 3544-19.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido de Meneses

 Protocolo:23240 3033-21.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Holanda da Silva

 Protocolo:50800 5177-89.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TR

ABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdelice Aparecidade Souza - Me

 Protocolo:41696 4522-88.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Cassiano Blank

 Protocolo:23238 3019-37.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Hugo Alberto Lescano Rocha

 Protocolo:19856 4848-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Everaldo Bezerra da Silva

Protocolo:17747 3711-70.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Juraci dos Santos Ramos

 Protocolo:19834 4653-05.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Moraes

 Protocolo:18465 4035-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moacir Ourives de Oliveira

 Protocolo:24329 3432-50.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Belarmino Teodoro dos Santos

 Protocolo:23072 3152-79.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Otaviano de Jesus

Protocolo:19997 3129-70.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Narciso Mira

Protocolo:31856 4288-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rogério de Oliveira

Protocolo:31780 5150-48.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Felicio Pereira do Nascimento

Protocolo:31824 5202-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rosa Altina da Conceição Lima

 Protocolo:41487 4141-80.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Diego Adriano Amid da Rocha

Protocolo:40129 5878-21.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido Correa Silva

Protocolo:29348 1583-72.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->Tipo de Ação: 

PROCESSO CÍVEL E DO T

Exequente: Lorival Ferreira de Souza

Executados(as): Haroldo Oliveira Moreira

Protocolo:52595 3347-54.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rodolfo Machado Borges Neto

 Protocolo:52604 3356-16.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivo Borges

Protocolo:50507 5005-50.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luzia Maria Silva Peres

Protocolo:53718 4467-35.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonardo Rodrigues de Oliveira

 Protocolo:53732 4480-34.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gilmar Gemin Cipriano

 Protocolo:50664 5075-67.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Samuel Alves de Souza

Protocolo:29762 5888-36.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Venicio Oenning

 Protocolo:29783 5908-27.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valtenio Alves de Jesus

 Protocolo:50709 5106-87.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Jose Alves da Silva

 Protocolo:52613 3365-75.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Batista Bellini

 Protocolo:41027 5778-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Acual Projetos Tecnologia de Açucar Alcool

 Protocolo:29479 3154-15.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Pereira de Jesus

Protocolo:29418 3171-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio Pereira Luz

 Protocolo:29380 5964-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Arantes

 Protocolo:40674 5025-12.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Massionilio Augustinho dos Santos
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 Protocolo:50617 5070-45.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fazenda Sao Marcelo Ltda

 Protocolo:53651 4400-70.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Antunes Alves

Protocolo:38773 6294-86.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Carmo Ferreira Filho

 Protocolo:53656 4405-92.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adao Alves de Almeida

 Protocolo:41742 4264-78.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio S. Pollartrini

Protocolo:52303 3053-02.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdoci Antonio Seconello

Protocolo:29490 3199-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Julia Se Balao

 Protocolo:42036 5440-92.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Bartolomeu Destro

 Protocolo:52594 3346-69.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Salan Almeida Alves

 Protocolo:50750 5135-40.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Colonia Z 10 de Pescadores de Barra do Bugres

 Protocolo:50791 1773-93.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leandro Oenning Soares

Protocolo:41663 4402-45.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Olisantos Ind.e Comércio de Artigos do Vestuar

 Protocolo:40000 5099-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcia dos Santos

 Protocolo:41106 4688-23.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Americel s/a

Protocolo:41976 5492-88.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberto Guedes dos Santos

 Protocolo:41471 4126-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fabrica de Sacolas Nippon Ltda

 Protocolo:38596 5954-45.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Rodrigues Mota

Protocolo:40932 6166-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Pereira da Silva

 Protocolo:41701 4547-04.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Soares dos Santos

 Protocolo:40107 5613-19.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arlindo de Oliveira

 Protocolo:41336 4063-86.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Graciliano Pinto de Araujo

 Protocolo:40715 5640-02.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Eliza Borges

 Protocolo:39225 4984-45.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Odenir Carlos das Neres

 Protocolo:30425 4818-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Tonival Lima dos Santos

 Protocolo:24354 3457-63.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Rosendo da Costa

 Protocolo:18890 4261-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Nilza Nascimento Alencar Santos

 Protocolo:18293 2612-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carmo Martin Macedo

 Protocolo:25135 3611-81.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Idauro Batista Moreira

 Protocolo:19562 4700-76.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): José Maurício da Silva

 Protocolo:42246 4827-72.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carmindo Leocardio Rosa

 Protocolo:23023 3140-65.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Justino Hermenegildo da Costa

 Protocolo:23054 3199-53.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bernardo Filho Rocha

 Protocolo:25392 3687-08.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Ferreira de Campos

 Protocolo:23302 3035-88.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Metal Barra Montagens Industriais Ltda

 Protocolo:23764 3349-34.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valtenio Alves de Jesus

 Protocolo:25122 3811-88.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Weber Jefferson de Souza

 Protocolo:18255 3072-52.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Virginia de Oliveira Cruz

 Protocolo:19659 4810-75.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Faustino Constantino de Souza

 Protocolo:25311 3727-87.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Regina Aparecida da Silva

 Protocolo:23436 3092-09.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Carlos Guise

 Protocolo:19916 3200-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Arcanjo Ribeiro

 Protocolo:17912 3935-08.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio da Guia Evangelista

 Protocolo:23635 3260-11.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Jesus de Almeida

 Protocolo:25413 3708-81.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilce Ormond da Silva

 Protocolo:19790 4610-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudinei Patricio-me

 Protocolo:23649 3320-81.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberval dos Santos Silva

 Protocolo:23763 3348-49.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanda Estacio do Espirito Santo

 Protocolo:20910 3278-66.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Martins da Cruz

 Protocolo:20906 3274-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nivaldo de Barros

 Protocolo:20760 5133-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Simone Gomes de Souza

 Protocolo:19492 4707-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Pinheiro de Figueiredo

 Protocolo:19489 4704-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Matias Ferreira

 Protocolo:18014 2855-09.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Vieira Marcelino

 Protocolo:21144 5259-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdair Ramos da Silva

 Protocolo:19917 3201-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João André Baldassarini

 Protocolo:19994 3126-18.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vandira Inacio de Souza

 Protocolo:19892 4884-32.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudia Pereira dos Santos

 Protocolo:25332 3748-63.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberto da Costa Gomes

 Protocolo:28865 5809-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): E.c.passarello - Me

 Protocolo:29040 5846-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonel Macedo

 Protocolo:41623 4368-70.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Oneide da Silva Clarindo

 Protocolo:42051 4456-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito da Silva Guimarães e Outros

 Protocolo:41767 4289-91.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdecy de Souza Lima

 Protocolo:39286 5084-97.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivone Aparecida Pereira

 Protocolo:13792 3050-28.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Industria e Comercio Barra do Bugres Ltda

 Protocolo:40555 5178-45.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Nestor de Goes Alves

 Protocolo:28875 5817-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dilson Nunes Cintra

 Protocolo:27753 3569-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adiel Rosa de Araújo

 Confidencial

Protocolo:50680 5091-21.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcio Luis Bertan Sella

 Protocolo:29233 5948-09.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valentim Zanatta

 Protocolo:18256 3073-37.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anacleto de Assis Monteiro

 Protocolo:50561 5045-32.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edimilson de Souza - Prestação de Serviços

 Protocolo:53689 4438-82.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Donizete Aparecido de Souza Junior

 Protocolo:30177 5686-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose da Silva Abel

 Protocolo:30539 5307-21.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ozeias Carlos Vieira

 Protocolo:28236 4636-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Jairo Salvador

 Protocolo:28554 6185-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Germano Zuza dos Santos

 Protocolo:30460 5367-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jacira Ribeiro de Oliveira

 Protocolo:30469 5376-53.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jean Carlos de Souza

 Protocolo:30403 4798-90.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Julio Cesar Carvalho da Mata

 Protocolo:30214 5680-52.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Devanil Maria Luiz

 Protocolo:39219 4981-90.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Norberto Zandonaide

 Protocolo:17202 3485-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Rodrigues da Cruz

 Protocolo:20758 3810-06.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Campos

 Protocolo:23031 3193-46.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Gomes da Silva

 Protocolo:23309 3042-80.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Lima de Goes

 Protocolo:23305 3038-43.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 236 de 2710



Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maurides Ribeiro Taques

 Protocolo:18965 4137-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genival Dantas Roteias

 Protocolo:18531 4079-79.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilsa da Silva Monteiro

 Protocolo:19598 4583-85.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Lucas de Lima

 Protocolo:23043 3208-15.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Américo dos Santos

 Protocolo:24114 3383-09.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Creuza Gomes Pereira

 Protocolo:12497 861-77.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria das Graças Ferreira Costa

 Protocolo:40302 5075-38.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luzia Coimbra da Silva.

 Protocolo:52191 2941-33.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lauro Jose Sandri

 Protocolo:40626 5037-26.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nelson Fernandes Aires

 Protocolo:40928 6162-29.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Cassemiro de Jesus

 Protocolo:11224 277-10.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco Antonio

 Protocolo:41058 5809-86.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sidnei Felizardo Nogueira

 Protocolo:12549 769-02.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Wanderlei R. da Conceiçao

 Protocolo:23256 3017-67.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fabio Luiz de Barros Dias

 Protocolo:25395 3690-60.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Laerte Ferreira Benicio

 Protocolo:32761 3791-97.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida de Souza

 Protocolo:30833 4163-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Manoel Mata de Oliveira

 Protocolo:30830 4160-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Ferreira de Lima Filho

 Protocolo:30826 4157-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Marcos R. Beneti & Shyrley I. A Felizardo

 Protocolo:32546 4709-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Romão Gomes

 Protocolo:32529 4452-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Gilberto dos Santos Machado

 Protocolo:20351 4520-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Xavier Coluna

 Protocolo:12451 829-72.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Delci de Azevedo Araujo

 Protocolo:17994 2835-18.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Alves

 Protocolo:20805 5131-13.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euclides Gomes da Silva

 Protocolo:18095 3038-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Correia da Silva

 Protocolo:18501 4071-05.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo de França Sobrinho

 Protocolo:50834 5208-12.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ivanete Oenning

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 237 de 2710



 Protocolo:41877 4440-57.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Belarmino Rodrigues Castanheira

 Protocolo:19559 4697-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Maria Sotero Santos

 Protocolo:50675 5086-96.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria das Dores Mecedo Alencar

 Protocolo:25397 3692-30.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lazaro Alves Correa

 Protocolo:41293 4034-36.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joel Martins Pereira

 Protocolo:41341 4068-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Hilario Sandri

 Protocolo:38580 5935-39.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Raimundo dos Santos

 Protocolo:41377 4081-10.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Empreiteira de Obras Nb Ltda

 Protocolo:42350 4609-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cipriana Mirandina de Campos Cardoso

 Protocolo:40050 5417-49.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Tiburcio Filho

 Protocolo:42352 4611-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Vieira Marcelino

 Protocolo:42341 4600-82.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Jose dos Santos

 Protocolo:41455 4110-60.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Bispo dos Santos

 Protocolo:40741 5666-97.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosangela Alves da Silva

 Protocolo:41310 4184-17.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as):

J.m. Furlan Ltda

 Protocolo:42299 4559-18.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dario Onofre Rodrigues

 Protocolo:40730 5655-68.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roque Luiz Sandri

 Protocolo:42177 4740-19.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anderson Luiz Marques Rodrigues

 Protocolo:40809 5120-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Cézar Borges

 Protocolo:42257 4619-88.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Augusto Jose da Costa

 Protocolo:41150 4710-81.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ayrton Alves Rocha

 Protocolo:40208 5834-02.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisco Pereira da Silva

 Protocolo:41242 5347-32.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zenilda Alves dos Santos

 Protocolo:40496 5211-35.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Iris Oliveira Barrozo

 Protocolo:40223 5822-85.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leila Campos

 Protocolo:40991 5202-73.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jaime das Neves

 Protocolo:42263 4625-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dejanira Alves Damacena

 Protocolo:41140 4701-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ariovaldo Cardoso

 Protocolo:40842 5688-58.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Lucia dos Santos

 Protocolo:28164 5068-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Damasceno de Santana

 Confidencial

Protocolo:40724 5649-61.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcioney Jose Sandri

 Protocolo:29627 3257-22.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osmar Gonçalves Leite

 Protocolo:49711 4729-19.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Borges Arcanjo

 Protocolo:12201 990-82.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Gildete Rocha da Silva

 Protocolo:12125 928-42.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Silvino Santana Araujo

 Protocolo:11715 510-07.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Helena Bernardo

 Protocolo:11268 307-45.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Roseni Bras

 Protocolo:18987 4267-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Pereira da Silva

 Protocolo:28839 5786-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Helio Antonio Aguetoni

 Protocolo:17448 3786-12.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Joaquim da Luz Filho

 Protocolo:25438 3677-61.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Salustiano Filho

 Protocolo:18274 2593-59.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Pereira da Silva

 Protocolo:28843 5790-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Frankilin Rego Oliveira

 Protocolo:50867 5241-02.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jacks Fernando Bernardes Elias

 Protocolo:52342 3092-96.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Mariano de Miranda

 Protocolo:52337 3087-74.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido de Meneses

 Protocolo:50504 5002-95.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucia da Silva

 Protocolo:52350 3100-73.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Augusto Josetti

 Protocolo:50551 5035-85.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gustavo Henrique Decol

 Protocolo:50987 5303-42.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geisiane de Almeida Araujo

 Protocolo:52166 2916-20.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adalto Angelo da Silva

 Protocolo:51228 5358-90.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sidney da Cunha Oliveira

 Protocolo:41761 4283-84.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Trenhago Comercio e Serviços Gerais Ltda

 Protocolo:40123 5872-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Pinheiro dos Santos

 Protocolo:40652 5063-24.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mirtes Ramos

 Protocolo:41017 5768-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): A.p.makoin & Cia Ltda

 Protocolo:41603 4221-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maiza Darolt Novaes-me

 Protocolo:40479 6150-15.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edivaldo de Oliveira

 Protocolo:50669 5080-89.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Alice Garcia de Azevedo

 Protocolo:38832 6082-65.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose de Avila

 Protocolo:20727 5096-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Justino Henrique da Silva

 Protocolo:12702 779-46.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edvaldo Oliveira Costa

 Protocolo:21140 5255-93.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo da Silva Maciel

 Protocolo:17224 3374-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Viana

 Protocolo:19854 4846-20.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Eligio da Conceição

 Protocolo:40975 5186-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jair Machado Cunha

 Protocolo:40580 5315-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Francisco Dourado

 Protocolo:38751 6278-35.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Oliveira Pinto

 Protocolo:39216 5983-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nivanil Almeida de Melo

 Protocolo:50968 5284-36.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pablo Henri Pereira - Menor

 Protocolo:38587 5939-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Reginaldo Alves da Silva

 Protocolo:53712 4461-28.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Machado Neto

 Protocolo:40670 5021-72.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mauri Antonio Sandri

Protocolo:52281 3031-41.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Veronica Ramos

 Protocolo:40137 5886-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Valerio dos Santos

 Protocolo:40097 5602-87.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Giltan Silva do Vale

 Protocolo:42332 4591-23.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Damiana Izabel Pinheiro Torres

Protocolo:50741 5126-78.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Balestrin & Cia Ltda

 Protocolo:39230 4989-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Olicio Venancio

Protocolo:50690 5101-65.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): J.v. do Nascimento Nogueira & Cia Ltda

 Protocolo:41319 4046-50.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Batista Rocha Amaral

 Protocolo:41642 4387-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Monica Rodrigues da Silva

 Protocolo:41771 4293-31.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdemir Aparecido da Silva-me

 Protocolo:40658 2223-07.2009.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel F. da Costa

 Protocolo:51184 5328-55.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Selicionor da Silva

 Protocolo:50722 5117-19.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Braz Ferreira Bento
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 Protocolo:50859 5233-25.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Graciliano Pinto de Araujo

 Protocolo:40949 5289-29.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silene Bueno

 Protocolo:53708 4457-88.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Tereza Alves Damacena

 Protocolo:41882 4444-94.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Admilson Gomes Bianquin

 Protocolo:53706 4455-21.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Antonio Borges de Souza

 Protocolo:52263 3013-20.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Industria Com. de Móveis Umutina Ltda

 Protocolo:29625 3255-52.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arnaldo Ezequiel Molinari

 Protocolo:40721 5646-09.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Divina de Jesus

 Protocolo:41611 4167-78.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marco Antonio Rodrigues Vieira

 Protocolo:50580 5064-38.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joilson Leal Oliveira Nascimento

 Protocolo:38792 6250-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Aparecido de Almeida

 Protocolo:50725 5120-71.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arnaldo Cebalhos Farias

 Protocolo:53653 4402-40.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Jose Viana

 Protocolo:50902 5268-82.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): J.f. Nunes Ferreira - Me

 Protocolo:38828 6078-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Alves Pereira

 Protocolo:50678 5089-51.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joselia Borges Aires

 Protocolo:40649 5060-69.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Alves Campos

 Protocolo:51224 5354-53.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Novo Glamour Armarinhos e Decorações Ltda

 Protocolo:29666 5421-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zeferino Ferreira de Anunciação

Protocolo:40365 6182-20.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edison Sartori e Outros

Protocolo:52226 2976-90.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Matilde Machado de Souza e Outros

Protocolo:52212 2962-09.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonidia de Souza Dias Cerci

Protocolo:40478 6149-30.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adriana Franklin de Souza

Protocolo:51269 5399-57.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Oneide da Silva Clarindo

Protocolo:41721 4521-06.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rildo Ferreira Rodrigues

 Protocolo:40382 6199-56.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Emilio Ribeiro da Silva.

 Protocolo:41578 4197-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leila Paula

 Protocolo:50496 4994-21.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Salis Informática Ltda

 Protocolo:42200 4763-62.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Anisia da Silva Oenning

 Protocolo:40497 5212-20.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luciene Santana da Silva

Protocolo:52694 3446-24.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cislene Silva Link

Protocolo:53717 4466-50.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Walesca de Melo Jolando (Mais 1 Réu)

 Protocolo:40600 5331-78.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Muniz Ferreira

 Protocolo:50497 4995-06.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosenir Fernandes da Silva

 Protocolo:50808 5185-66.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdemiro Polido Gonçalves

 Protocolo:18174 2705-28.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marciano Perez

 Protocolo:18074 3106-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcio Dionisio Silva Vidrago

 Protocolo:41944 5450-39.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ramiro Nogueira da Costa

 Protocolo:50752 5137-10.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Construtora Natal Ltda

 Protocolo:19896 4888-69.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Luiz Malaquias

 Protocolo:19599 4584-70.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Justino Rodrigues

 Protocolo:19996 3128-85.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natalicio Correa da Silva.

 Protocolo:17085 3421-55.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luis Carlos Vieira da Costa

 Protocolo:19321 4107-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Rodrigues de Meirelles

 Protocolo:17130 3595-64.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdomiro Teixeira de Souza

 Protocolo:41763 4285-54.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Uylton Carlos de Moraes Garcia

 Protocolo:25432 3671-54.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jonas Dias

Protocolo:32394 4232-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Serafim Rodrigues Gonçalves

 Protocolo:42039 5443-47.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Celestino Neto - Foto

 Protocolo:40491 5206-13.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gelvir José Rossi

 Protocolo:29407 3161-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roseli de Fatima Santos

 Protocolo:19679 3250-98.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Pedro da Silva

 Protocolo:19764 4570-86.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Dias Mendes

Protocolo:20312 4418-38.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vaner Lourenço Néspoli

Protocolo:42017 5466-90.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Borges de Araujo

 Protocolo:50768 5153-61.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agnaldo Rogerio de Lima

 Protocolo:41907 4344-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ailton da Silva Machado e Outros

 Protocolo:50844 5218-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): J Erverton S da Cruz Me

 Protocolo:41899 4336-65.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Agnaldo Pereira Neves

Protocolo:53696 4445-74.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Demetrio Gualberto da Silva

Protocolo:53730 4478-64.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gilson Manoel de Souza

Protocolo:18336 2552-92.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Delia de Campos

 Protocolo:40738 5663-45.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosandria Cardoso da Silva Pizzatto

 Protocolo:50746 5131-03.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Abdiel Pereira de Souza

 Protocolo:50763 5148-39.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleonor Ghisleri

 Protocolo:38609 932-69.2009.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO T

Requerente: Mineração Itaipu Industria e Comércio Ltda.

Requerido(a): Guanabara Agrícola Ltda

 Protocolo:53687 4436-15.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcos Antonio Beleti Peres

 Protocolo:52486 3238-40.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edivaldo de Oliveira

 Protocolo:51248 5378-81.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Otica Vision Center Barra do Bugres Ltda

 Protocolo:52201 2951-77.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Quintino

 Protocolo:50547 5031-48.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel Custodio de Santana

 Protocolo:51182 5327-70.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): R.luciano Deijani

 Protocolo:52189 2939-63.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Onofre de Jesus

 Protocolo:53660 4409-32.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Maria Xavier Borges

 Protocolo:41698 4524-58.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Filho Rondon

 Protocolo:52235 2985-52.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joseel Ezidio Barbosa

 Protocolo:50718 5113-79.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): C.s. de Moraes

 Protocolo:49702 4720-57.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Serafina Rodrigues da Silva

 Protocolo:32401 4238-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Altino Foltran

 Protocolo:10880 87-47.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCES

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Domingos de Araújo

 Protocolo:52284 3034-93.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Aparecido dos Santos

 Protocolo:52484 3236-70.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Armando Maximiano da Silva

 Protocolo:50541 5025-41.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zenilto de Souza Silva

 Protocolo:52339 3089-44.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Airton Santana Rodrigues

 Protocolo:41475 4129-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudinéia da Silva-me

 Protocolo:23303 3036-73.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Meonis Batista Machado

 Protocolo:51190 5333-77.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudete Alves de Carvalho

 Protocolo:52210 2960-39.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Olavo Dias

 Protocolo:52287 3037-48.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Kelli de Oliveira

 Protocolo:29737 5861-53.2006.811.0008 - T

erceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio S. Pollartrini

 Protocolo:52482 3234-03.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Romão Fernandes Reche

 Protocolo:23802 3375-32.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valter Deoclides da Silva

 Protocolo:53694 4443-07.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edith Borges Tieppo

 Protocolo:24330 3433-35.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Belarmino Pimentel

 Protocolo:18868 4407-09.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria I. da Silveira

 Protocolo:17661 3739-38.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joares Santos de Maciel

 Protocolo:23396 3124-14.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Passarello

 Protocolo:31207 5607-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Adauto Ribeiro de Sales

 Protocolo:30613 5409-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Raimundo Morais dos Santos

 Protocolo:40088 5606-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Henrique Oening

 Protocolo:51242 5372-74.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vilson Teodoro da Silva

 Protocolo:32073 4524-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cecília Medalha

 Protocolo:50240 4862-61.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Manoel Martins Peres

 Protocolo:32304 4066-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Sabino Ferreira

 Protocolo:10932 33-81.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Wilson Miranda de Andrade

 Protocolo:41199 5377-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vicente Pereira de Araujo

 Protocolo:23401 3129-36.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ledi da Rosa Cardoso

 Protocolo:26810 5626-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Wilson Dias de Figueiredo

 Protocolo:41082 4642-34.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ailton Dias Mendes

 Protocolo:41194 5556-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Veronica Ramos

 Protocolo:42329 4588-68.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dalva Teixeira

 Protocolo:50682 5093-88.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jeova Francisco de Queiroz

 Protocolo:42127 4718-58.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Alves da Silva

 Protocolo:21061 5176-17.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lourenço Reis Mendes

 Protocolo:19919 3203-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Augusto de Oliveira
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 Protocolo:17241 3509-93.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joselito da Silva

 Protocolo:23667 3276-62.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Francisca dos Santos

 Protocolo:21129 5244-64.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Guilherme de Figueiredo Furtado

 Protocolo:11203 73-63.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Expedito Florentino da Silva

 Protocolo:17474 2938-25.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marino Nunes de Arruda

 Protocolo:18500 4070-20.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo Gentil de Souza

 Protocolo:19010 4290-18.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Noemia Fernandes Freire

 Protocolo:11728 523-06.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Paulo Martins Matos

 Protocolo:11168 252-94.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Paulo Cezar Antonio Macedo

 Protocolo:17663 3741-08.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edvaldo Ribeiro Prado

 Protocolo:24603 3467-10.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geremias Estefanutto

 Protocolo:28586 6145-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova OlimpiaExecutados(as): Francisco Pedro do 

Nascimento

 Protocolo:50812 5189-06.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Udinicio F.quida Silva & Cia Ltda

 Protocolo:48942 4435-64.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:48730 4429-57.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:28636 6221-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Guiomar Marques de Moraes

 Protocolo:48665 4383-68.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:18947 4119-61.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Denildo Ribeiro da Fonseca

 Protocolo:19005 4285-93.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Norberto Tavares de Miranda

 Protocolo:19168 4207-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Celia Aparecida da Silva

 Protocolo:21099 5214-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Frederico Elesbao de Souza

 Protocolo:21086 5201-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rita de Cassia Alves

 Protocolo:48949 4442-56.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Reginaldo S. Batista

 Protocolo:40502 5217-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euripe Pereira da Silva

 Protocolo:40535 5252-02.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Locordario Cordeiro da Silva

 Protocolo:52321 3071-23.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Jose Faria Oliveira

 Protocolo:40613 5336-03.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuza Santana da Silva

 Protocolo:52582 3334-55.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Braz da Costa

 Protocolo:52148 2898-96.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Valdinei Messias dos Santos

 Protocolo:51003 5318-11.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Estofados Centro Oeste Ltda

 Protocolo:50581 5065-23.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisco de Assis Carvalho Souza

 Protocolo:52243 2993-29.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose de Souza Mamedes

 Protocolo:52333 3083-37.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arissava & Albertoni Ltda

 Protocolo:21042 2778-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Geraldo Ferreira

 Protocolo:18355 2571-98.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jeronimo Alves Santos

 Protocolo:28642 6242-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Irene Felismino da Silva

 Protocolo:28618 6250-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jeremias Costa da Silva

 Protocolo:28337 3269-36.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Clenilse de Olieira Ribeiro

 Protocolo:28576 6135-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Eurides Almeida Dias

 Protocolo:28593 6206-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Franciscmar R. de Melo (Mais 1 Réu)

 Protocolo:28297 4976-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Eliete da Silva

 Protocolo:28638 6238-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Giomar Oliveira dos Santos

 Protocolo:28605 6233-02.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Erivaldo Pereira da Silva

 Protocolo:28632 6217-48.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Hercilia Joana de Almeida

 Protocolo:28227 4627-36.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Jose Maria da Silva Ferreira

Executados(as): Valdir Chiquezi

 Protocolo:28229 4629-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Hilario da Silva

 Protocolo:25371 3765-02.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vladimir José Alves Martins

 Protocolo:23710 3253-19.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ademicio Ferreira Rodrigues

 Protocolo:44697 917-66.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCE

Requerente: Uelida Suellen Duarte de Arruda (Mais 1 Autor)

Requerido(a): Fernando Soares Borges

 Protocolo:44698 918-51.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCE

Exequente: Uelida Suellen Duarte de Arruda (Mais 1 Autor)

Requerido(a): Fernando Soares Borges

 Protocolo:20334 4503-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedita Maria Gomes

 Protocolo:20703 5072-25.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Carlos Pereira

 Protocolo:19683 3254-38.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Eustaquio da Silva

 Protocolo:18964 4136-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genival Barbosa de Oliveira

 Protocolo:27340 3117-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Afonso Garcia de Oliveira Junior

 Protocolo:19657 4808-08.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudino Stefanoto

 Protocolo:19511 4726-74.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Altanizia Almeida Soares

 Protocolo:27323 3103-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Sansao

 Protocolo:18356 2572-83.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jeova Antonio da Silva

 Protocolo:20309 4462-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Afonso Garcez Jorte

 Protocolo:18420 3099-35.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gilberto Rulim Souza

 Protocolo:17408 3791-34.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Judite Neves da Costa Mendes

 Protocolo:17976 2818-79.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Antonio da Gama

 Protocolo:17916 3939-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Almeida Costa

 Protocolo:17996 2837-85.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Alves da Silva

 Protocolo:20102 4985-69.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Gomes da Silva

 Protocolo:18154 2685-37.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mtExecutados(as): Luiz 

Benedito da Silva

 Protocolo:25334 3750-33.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberta Rosa da Silva

 Protocolo:19554 746-85.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso Corem - Mt

Executados(as): Maria Jose Oliveira

 Protocolo:22666 2847-95.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Executados(as): Maria Ivone dos Santos Lopes Me

 Protocolo:22163 2235-60.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Jose Antonio Salmazo Me

 Protocolo:28352 3294-49.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cristina Maria dos Santos Silva

 Protocolo:28578 6137-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Eudes Souza de Oliveira

 Protocolo:28488 6094-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Anivaldo Alves da Rocha

 Protocolo:28524 3282-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Carlos Bernardino

 Protocolo:49007 4495-37.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Durval Luiz Barreto

 Protocolo:30949 5493-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria Alice de Oliveira

 Protocolo:28270 4670-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Coelho da Silva

 Protocolo:49008 4496-22.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Durval Luiz Barreto

 Protocolo:18461 4031-23.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanda Estacio do Espirito Santo

 Protocolo:30437 4989-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Valdemir da Silva Oliveira

 Protocolo:22139 2225-16.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade I

Executados(as): Mauro Biqueri - Me

 Protocolo:12221 1006-36.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Loroilson da Silva Martins

 Protocolo:12769 821-95.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria de Fatima Luiz dos Santos

 Protocolo:11302 340-35.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Raimundo Nonato Freire Silva

 Protocolo:12721 798-52.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Vanderlice da Silva Garcia

 Protocolo:32729 4591-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Bosco Souza

 Protocolo:32019 3800-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Donizete Barbosa

 Protocolo:49533 4688-52.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Silvano dos Santos Durais

 Protocolo:49856 4780-30.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Walter Ferreira Salazar

 Protocolo:32023 4172-71.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Tertuliano Rodrigues da Silva

 Protocolo:31707 5224-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Getúlio Lopes da Silva

 Protocolo:11746 541-27.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdemir Pinheiro

 Protocolo:12485 849-63.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Boaventura Antonio dos Santos

 Protocolo:11504 428-73.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Anisio Pereira de Almeida

 Protocolo:11890 659-03.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geraldo P. da Cruz

 Protocolo:11350 387-09.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz Teixeira da Silva

 Protocolo:32376 4214-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Daltina Ferreira Siqueira

 Protocolo:11616 462-48.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Ferreira

 Protocolo:49546 4696-29.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Nazare Rodrigues

 Protocolo:10983 45-95.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Aparecido da Silva

 Protocolo:11368 405-30.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Miguel Sanches Peres

 Protocolo:31738 4355-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cosme dos Santos Belizario

 Protocolo:49566 4710-13.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Gomes

 Protocolo:50384 4952-69.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joirce El Passos Gomes

 Protocolo:49544 4694-59.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Aldecir de Souza Oliveira-supermercado Central

 Protocolo:49849 4773-38.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Riserio Gusmão Ribeiro

 Protocolo:12576 716-21.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Ricardo Aragao dos Santos

 Protocolo:49529 4684-15.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria de Lurdes Viega do Prado

 Protocolo:10894 100-46.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marcos Paulo Tofaneli

 Protocolo:32405 3956-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Alessandra Paulino de Moura

 Protocolo:11057 127-29.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Silvino Santos Duraes

 Protocolo:11727 522-21.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Walter Alexandre

 Protocolo:32264 4026-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Rodrigues Merello

 Protocolo:32148 4925-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Aparecida Alves

 Protocolo:32034 4181-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 248 de 2710



Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdeci Jose Roberto

 Protocolo:11342 380-17.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco Ilson Pinheiro de Souza

 Protocolo:11552 456-41.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Horacio Gilvan Lima

 Protocolo:50330 4899-88.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Virgilio de Azevedo Mendes

 Protocolo:49710 4728-34.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Gilson Menezes Fernandes Junior

 Protocolo:49733 4751-77.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Edson de Macedo

 Protocolo:50051 4835-78.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Braz Moreno

 Protocolo:49565 4709-28.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Aluizio Bezerra Lima

 Protocolo:31787 4319-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lucilene Socorro Martins

 Protocolo:32601 4764-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Pereira Silva

 Protocolo:50366 4934-48.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Jose Ramalho da Conceição

 Protocolo:50222 1529-67.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Deuza de Fátima do Prado Marques

 Protocolo:50375 4943-10.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Guimaraes Agnaldo de L. da Silva

 Protocolo:32133 4195-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Fernando Custodio de Almeida

 Protocolo:32461 3918-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Carlos Manrique

 Protocolo:50349 4918-94.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Haroldo José de Lima

 Protocolo:50379 4947-47.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Zelia Gracheki Vilas Boas

 Protocolo:41299 4040-43.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Antonio da Silva

 Protocolo:40812 5123-94.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Angelo Rufino da Silva Filho

 Protocolo:40965 6115-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Borges Neto

 Protoc

olo:11115 199-16.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco de Oliveira

 Protocolo:49402 4614-95.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Berilo Ferreira Pastor Cruz

 Protocolo:28362 3304-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Devair Felix da Costa

 Protocolo:28257 4657-71.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Felix Henrique Dias

 Protocolo:28372 3314-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Benedito Francisco de Oliveira

 Protocolo:50998 5313-86.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dalvino Pereira

 Protocolo:52221 2971-68.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Drº. Jose Carlos Broeto

 Protocolo:40404 6221-17.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Juvenil Dias da Costa

 Protocolo:12701 778-61.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt
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Executados(as): Devalcir Sonaque

 Protocolo:32482 4405-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Juvenil Aparecido S. Magalhaes

 Protocolo:38760 6285-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Correia da Silva

 Protocolo:49178 4556-92.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:41053 5804-64.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Severina Martins de Souza

 Protocolo:42079 4470-92.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Carlos Antonio Martins

 Protocolo:31188 5587-89.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Arnaldo Pereira da Silva

 Protocolo:17362 3638-98.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dirce Neves Magalhães

 Protocolo:17743 3707-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Erminio Rodrigues dos Santos

 Protocolo:17089 3425-92.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Luis Dias de Carvalho

 Protocolo:38610 5962-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Teixeira de Araujo

Protocolo:51235 5365-82.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Rolf Ewald Rutz

 Protocolo:18404 3083-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Sebastiao Teodoro Machado

 Protocolo:31777 5147-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Edvaldo Aragao

 Protocolo:31958 3845-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Ismael Marques da Silva

 Protocolo:12198 987-30.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Moises Bispo dos Santos

 Protocolo:42619 6309-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Ednildo Magalhaes de Franca

 Protocolo:40749 5674-74.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens de Oliveira Leatt

Protocolo:42085 4471-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Carlos Jacinto Jesus

 Protocolo:38649 4884-90.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Vasques Bernardes

 Protocolo:40754 5679-96.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Rubia Catarina Santos

 Protocolo:42118 4478-69.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Celia Aparecida da Silva

 Protocolo:38624 4952-40.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Judite Fernandes de Jesus

 Protocolo:42075 4466-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Carlixto Pereira da Costa

 Protocolo:17870 3893-56.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Ronaldo Gomes dos Santos

Protocolo:38572 6304-33.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Pereira da Silva

 Protocolo:23263 3025-44.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Erivaldo Garcia

 Protocolo:38634 5943-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Julio Cesar Geraldo

 Protocolo:38664 4941-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Josefa Marques de Abreu Buck

 Protocolo:38700 4899-59.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Gonçalves da Cruz

 Protocolo:17956 3979-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Antonio Mendes de Andrade

 Protocolo:17070 3406-86.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Fabiano Tadeu Moraes

Protocolo:38656 4890-97.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Wilson Pereira Lage

 Protocolo:41035 5786-43.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Simeão Coelho e Outros (Mais 1 Réu)

 Protocolo:40197 5896-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Gerson Santana

 Protocolo:41116 4665-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Antonio Carlos de Jesus Alves

 Protocolo:20720 5089-61.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Estelita Augustinha Ferreira

 Protocolo:42229 4810-36.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio da Conceição e Souza

 Protocolo:28121 5025-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Celeida Silva França

 Confidencial

Protocolo:27788 3536-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Geremias de Jesus Pereira

Protocolo:28044 6022-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Adevanil Santos Rocha

 Protocolo:24351 3454-11.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Alecio Lopes

 Protocolo:27768 3558-66.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Filomena Vitoria Pereira

 Confidencial

Protocolo:21334 5278-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Laercio Texeira Martins

 Protocolo:20723 5092-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Erotildes Francisco da Costa

 Protocolo:41669 4407-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Osmar Mileno do Nascimento

 Protocolo:17359 3635-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Cleuza Alves do Nascimento

Protocolo:38778 6297-41.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Antonio de Souza Boechat

 Protocolo:11310 348-12.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Maria de Lourdes Jesus Silva

 Protocolo:50409 4976-97.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Dilemar de Santana Gomes

 Protocolo:11901 670-32.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Edson Martins de Oliveira

 Protocolo:19791 4611-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudinei Leite dos Santos

 Protocolo:20931 3314-11.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Augusto Ferreira da Silva

 Protocolo:11912 681-61.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Maria Braatz de Oliveira

Protocolo:42174 4737-64.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Andréia da Silva Mendes

 Protocolo:32255 4017-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Samuel de Carvalho Lima

 Protocolo:11748 632-20.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Raimundo Elizeu de Lima

 Protocolo:11546 450-34.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Aldo Moreira de Oliveira
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 Protocolo:17432 3770-58.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Joao Mello Moreira

 Protocolo:19085 4164-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Agnelo Emenegildo Carvalho

 Protocolo:17490 2954-76.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Florencia Claudimira da Silva

 Protocolo:23042 3207-30.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Manoel Alves Rodrigues

 Protocolo:38746 6274-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Miguel de Oliveira

 Protocolo:41727 4530-65.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Rosangela Candida Ferreira da Silva

 Protocolo:1812 147-30.1997.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

 Executados(as): Claudionor Sartori Curtume Sao Luiz Ltda

 Protocolo:40917 5273-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Suely Maria Cavalcante

 Protocolo:21146 5261-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Valdeci Guimarães Fernandes

 Protocolo:19507 4722-37.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Ivanildo Santos Silva

 Protocolo:20743 5103-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Euripedes Pereira da Silva

 Protocolo:18726 4358-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Sebastião Ferreira

 Protocolo:20561 5006-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Claudinei da Silva

 Protocolo:18485 4055-51.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Isaias Cruz Pereira

Protocolo:20124 3248-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Amelson de Oliveira

 Protocolo:24580 3477-54.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Maria Alves de Araujo

 Protocolo:20627 5047-12.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Osmar Mileno do Nascimento

 Protocolo:18841 4377-71.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Gelvir José Rossi

 Protocolo:20143 4675-63.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Pedro Kovaleski

 Protocolo:27835 3760-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Cordeiro da Silva

 Protocolo:20044 4927-66.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Protocolo:20356 4525-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Alcedino João

 Protocolo:18419 3098-50.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Gildete Barbosa de Souza

 Protocolo:19977 3173-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Julio Sobrinho

 Protocolo:17909 3932-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Antonio Martins Vieira

 Protocolo:18070 3102-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Ramiro Geraldo da Cruz

 Protocolo:17724 3687-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): João Rodrigues Salomão

 Protocolo:17849 3877-05.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Temi Pereira de Oliveira

Protocolo:20563 5008-15.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Evandro Bezerra Rodrigues

 Protocolo:18115 2641-18.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Beonil Silva de Carvalho

 Protocolo:17953 3976-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Antonio Pedro da Silva

 Protocolo:27335 3111-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame

 Protocolo:17491 2955-61.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Floraci Aparecida Silva Silva Oliveira

Protocolo:11891 660-85.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Maria Aparecida S. Benassi

 Protocolo:18827 4352-58.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Nadir Pereira da Silva

 Protocolo:11348 2900-47.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Rogério de Oliveira

 Protocolo:11232 285-84.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Antonio C. Correia

 Protocolo:32250 4012-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Eli Joao Boecio Cervo

 Protocolo:31767 5135-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Carmelita Maria da Silva

 Protocolo:31771 5140-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Amarildo Alves Cabral

Protocolo:31772 5141-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Ilda Pereira da Cunha

 Protocolo:32166 4201-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Edimar Borges de Santana

 Protocolo:17832 3860-66.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Zenilton dos Santos Evangelista

 Protocolo:23690 3296-53.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Odenir Carlos das Neves

 Protocolo:17343 3581-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Adilson Marques Lourenço

 Protocolo:27675 3620-09.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Manoel Monteiro da Silva

 Confidencial

Protocolo:32647 4149-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Jose de Souza Nascimento

Protocolo:32291 4053-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Edinizio Benicio da Silva

 Protocolo:32538 4461-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Denise-mt

 Executados(as): Edilson Pereira dos Santos

 Protocolo:38731 4867-54.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Luiz Dias Filho

 Protocolo:25415 3710-51.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jeni Destro Zanardi

 Protocolo:39323 4969-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Iraci Soares da Costa

 Protocolo:39290 5088-37.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Izabel dos Santos Mendes

 Protocolo:21159 5274-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Norberto de Souza

Protocolo:18844 4380-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Genesio Inocente Gonçalves

 Protocolo:38824 6071-36.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Adauto Salmazo

 Protocolo:20042 4925-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Suely Maria Cavalcante Vieira

 Protocolo:18093 3036-10.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 253 de 2710



 Executados(as): Antonio Carlos Jose de Lima

 Protocolo:18072 3104-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Marcio Gentil Pinto da Paixão

 Protocolo:18484 4054-66.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Isac T da Silva

 Protocolo:19473 4732-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Manoel de Campos Guedes

 Protocolo:8510 1695-51.2001.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Fazenda Publica Estadual - Mt

 Executados(as): Francisco J. do Nascimento

 Protocolo:19702 3148-76.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Laura Aparecida da Silva

 Protocolo:30217 3058-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Maria Bezerra da Silveira

 Protocolo:30220 5672-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Valter Simoes Monteiro

 Protocolo:30332 5104-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Rosimeire de Matos de Jesus

 Protocolo:30335 5107-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Rosimeire Queiroz de Oliveira

 Protocolo:30324 5699-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Rosangela Ribeiro de Lima

Protocolo:30329 5704-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Rosicleide Maria Nobres Silva

 Protocolo:30467 5374-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Januario de Souza

 Protocolo:30195 5723-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Joao Ribeiro Maravilha

 Protocolo:30456 5385-15.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Vanda Teodoro de Jesus

 Protocolo:30396 4792-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Josias A. Nascimento

 Protocolo:30568 5333-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Nildo José de Moura

 Protocolo:30477 5386-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Maria Noemia dos Santos

Protocolo:27622 3748-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Lourival dos Santos Almeida

 Confidencial

Protocolo:27620 3746-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Antonio Carlos da Silva

 Confidencial

Protocolo:27596 3709-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Ana Maria Marques da Silva

 Confidencial

Protocolo:27813 3514-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): João Martins de Oliveira

 Confidencial

Protocolo:27800 3548-22.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Euripedes Pereira da Silva

 Confidencial

Protocolo:25354 3659-40.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Sandra Vieira Dantas

 Protocolo:24109 3427-28.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Deofina Ferreira

Protocolo:17379 3655-37.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Durvalino Agricio Maciel

 Protocolo:17494 2958-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Francisca de França Pereira

 Protocolo:30054 5752-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Sebastiao de Oliveira Pastor

 Protocolo:30736 3788-11.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:
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Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Gilson Ribeiro da Silva

 Protocolo:28159 5063-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Ferreira de Oliveira

 Confidencial

Protocolo:28155 5059-55.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

 Executados(as): Jose Francisco Dias

 Confidencial

Protocolo:28152 5056-03.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Alves da Silva

Protocolo:30013 5928-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Luzia Eugenia de Souza

 Protocolo:19817 4636-66.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-Tipo de Ação:

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ariovaldo Teixeira Luz

 Protocolo:30048 5747-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Pedro Ivo dos Santos

 Protocolo:30370 5101-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Jose Quirino de Jesus

 Protocolo:30731 3783-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Sergio Lopes Holanda

 Protocolo:30012 5927-33.2006.811.0008

- Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOTipo de Ação:

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

 Executados(as): Luiz Roberto da Silva

Protocolo:17680 3758-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edilson Jose de Moraes

 Protocolo:19763 4569-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Estacio da Costa Silva

 Protocolo:17683 3715-10.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Paixão de Souza

 Protocolo:11034 18-15.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Aparecida Agostinho

 Protocolo:17090 3426-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz dos Santos

 Protocolo:20722 5091-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ervino Francisco

 Protocolo:40866 5138-63.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdir de Carvalho

 Protocolo:41838 4532-35.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benjamin Ruiz de Castro

 Protocolo:42133 4724-65.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Celso Gomes de Lima

 Protocolo:41866 4429-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedita Maria Gomes

 Protocolo:39991 5007-88.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcelino dos Anjos Martins

 Protocolo:41861 4423-21.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adelino Paduan

 Protocolo:50795 5173-52.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): G.c.de Oliveira & Barbosa Ltda

 Protocolo:20567 5012-52.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eva Maria de Almeida

 Protocolo:18724 4097-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sueli do Espirito Santo Cosmo

 Protocolo:19047 4327-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alberto Santos de Souza

 Protocolo:17087 3423-25.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luis Joaci Correa de Oliveira

 Protocolo:21102 5217-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberto Ferreira da Silva

 Protocolo:20311 4464-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Natalino Ferreira Leite

 Protocolo:20352 4521-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alexandre Santana

 Protocolo:19468 4749-20.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Willian Jose Nodari

 Protocolo:51264 5394-35.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sival Gomes de Jesus

 Protocolo:51204 5347-61.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Pereira Marcelo

 Protocolo:12178 975-16.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco Antonio da Silva

 Protocolo:20123 3247-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens de Souza

 Protocolo:19050 4330-97.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Albertina dos Santos Silva

 Protocolo:17576 3014-49.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eneri Bodanesi

 Protocolo:17560 2998-95.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erivaldo Ivo da Silva

 Protocolo:20600 5029-88.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ortencio Manoel Alves

 Protocolo:17383 3619-92.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ebenilda Xavier da Costa

 Protocolo:17384 3620-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ect - Empresa de Correios e Telegrafos

 Protocolo:17365 3641-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dircelina P Leite

 Protocolo:40021 5439-10.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria das Dores Ribeiro de Jesus

 Protocolo:40162 5893-87.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eva M de Abreu

 Protocolo:40201 5900-79.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonidia de Souza Dias Cerci

 Protocolo:19171 4210-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cecílio Cebalho

 Protocolo:52703 3455-83.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jair Benicio de Carvalho

 Protocolo:12069 602-82.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Vasti Alexandre da Silva

 Protocolo:18314 2530-34.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Espolio de Carlota Guimarães dos Santos

 Protocolo:40891 5163-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Satuki Yoshi

 Protocolo:42058 4250-94.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Américo Xavier de Santana

 Protocolo:50817 5194-28.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo Pinheiro

 Protocolo:50619 5072-15.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fabricio Ricardo Diogo Rocha

 Protocolo:51202 5345-91.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt (Mais 1 Autor)

 Protocolo:42255 4617-21.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aylton Carlos da Silva

 Protocolo:40873 5145-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdomiro Jose Bispo

 Protocolo:40475 6146-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geralda M L Rocha

 Protocolo:29557 3134-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Tiburcio Alves Feitosa

 Protocolo:41649 4394-68.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuri Bertoldo e Celso Bertoldo

 Protocolo:41920 5530-03.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Timoteo de Lima

 Protocolo:40386 6203-93.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Enestino Batista Souza

 Protocolo:50757 5142-32.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Antonio da Silva

 Protocolo:42124 4715-06.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cassimira Novais da Silva

 Protocolo:41356 3995-39.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): E.c.passarello - Me

 Protocolo:20101 4984-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Orlando Farias de Oliveira

 Protocolo:19717 3163-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Thomas Bispo

 Protocolo:17763 3828-61.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorgina Vieira de Castro

 Protocolo:19857 4849-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Félix da Cunha

 Protocolo:41872 4435-35.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adauto Gonçalves

 Protocolo:19975 3171-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Inacio Bezerra

 Protocolo:12032 574-17.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Raquel Bispo Correa

 Protocolo:11148 232-06.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose da Cruz

 Protocolo:31666 4297-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geraldo Rodrigues Gonçalves

 Protocolo:19935 3219-78.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Gonçalves da Silva

 Protocolo:40100 5605-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Armando José Moreira

 Protocolo:41030 5781-21.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Admilson Santiago Batista

 Protocolo:39203 5551-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Santana

 Protocolo:23688 3294-83.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Odneia Rodrigues de Oliveira

 Protocolo:17665 3743-75.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edvaldo de Freitas Coelho

 Protocolo:30603 5399-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Sebastiao de Carmo Oliveira

 Protocolo:31177 5576-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aparecido Ramos dos Santos

 Protocolo:30624 5337-56.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Roberto Jose dos Santos

 Protocolo:30533 5347-03.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ronival Oliveira Gonçalves

 Protocolo:31072 3770-87.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Miguel da Silva Tavares Filho

 Protocolo:30971 4856-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Nildo Neves

 Protocolo:30789 5435-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Luis Porfirio dos Santos

 Protocolo:30542 5310-73.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Paulo Fernandes da Silva

 Protocolo:32554 4717-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jeremias Alexandre da Silva

 Protocolo:30038 5774-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Merison Cândia

 Protocolo:25312 3728-72.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Restaurante Kanguru Ltda

 Protocolo:25333 3749-48.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberto Carlos da Silva

 Protocolo:41983 5498-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rolf Ewald Rutz Junior

 Protocolo:42193 4756-70.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonia dos Santos Moreira

 Protocolo:18214 2745-10.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antenor Vicente Mota

 Protocolo:51244 5374-44.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mato Grosso Brasil Exportação Importação Ltda

 Protocolo:42155 4233-58.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aloisio dos Santos Araujo

 Protocolo:23625 3332-95.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ruth da Silva Arantes

 Protocolo:18906 4235-67.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose Pereira da Silva

 Protocolo:20252 4545-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Natalino de Jesus da Silva

 Protocolo:23050 3196-98.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Celia Aparecida da Silva

 Protocolo:29027 3674-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evangelista Andre de Araujo

 Protocolo:28834 5980-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Hermes de Souza Prado

 Protocolo:28139 5043-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arlindo Lourenço

 Protocolo:28129 5033-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Lucia Lima Almeida

 Protocolo:27772 3562-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisco Dias da Costa

 Protocolo:27698 3643-52.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Lourdes Scarparo Silva

 Protocolo:27718 3663-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luis Gomes da Silva

 Protocolo:27588 3701-55.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose Alves Teixeira

 Protocolo:27609 3722-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mauro Romão

 Protocolo:28832 5978-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Giane Zan

 Protocolo:23040 3205-60.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mailza Andrade de Araujo

 Protocolo:23130 48-45.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Antonio Chagas

 Protocolo:20335 4504-09.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedita Maria Fortunata

 Protocolo:40028 4927-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Fatima Santos

 Protocolo:40228 5827-10.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leandro Correa Soares

 Protocolo:30366 5097-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Bernadino Serafim Neto

 Protocolo:28821 5967-15.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Ferreira de Campos

 Protocolo:29304 3344-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Muniz Ferreira

 Protocolo:29203 5942-02.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erivelth Cassassus

 Protocolo:27612 3683-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Antonio da Silva

 Protocolo:29198 3418-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdemar de Oliveira

 Protocolo:29191 3411-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genivaldo de Arruda

 Protocolo:29298 3250-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Olicio Venancio

 Protocolo:29296 3248-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Odneia Rodrigues de Oliveira

 Protocolo:29162 3340-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Aparecido dos Santos Duarte

 Protocolo:25393 3688-90.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Batista Figueiredo Lira

 Protocolo:27681 3626-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Divino Cassassus

 Protocolo:27780 3528-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Bispo dos Santos

 Protocolo:42011 5520-56.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ozenir Marcos Tomczak

 Protocolo:19859 4851-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose dos Santos Ferreira

 Protocolo:17201 3484-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Rodrigues Celestino

 Protocolo:17415 3661-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Julio Cesar Pereira da Silva

 Protocolo:20588 5017-74.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Caixas de Lima Filho

 Protocolo:19812 4631-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria do Carmo S. Santos

 Protocolo:19953 3237-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Zilda Ferreira Pessoa

 Protocolo:20373 4444-36.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Donizeth Gonçalves Campos

 Protocolo:17128 3593-94.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valmir Amancio de Lima

 Protocolo:19995 3127-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Narciso de Souza

 Protocolo:18824 4349-06.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moises Monteiro Sertão

 Protocolo:17149 3614-70.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Paulino da Silva

 Protocolo:18234 2764-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdenice das Graças de Jesus

 Protocolo:18212 2743-40.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anselmo Nunes de Oliveira

 Protocolo:20908 3276-96.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mateus Inacio Ferreira

 Protocolo:21123 5238-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Thomas Joao Dom-aquino

 Protocolo:18337 2553-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecida Pereira da Silva

 Protocolo:21044 2780-67.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Moreira de Lima

 Protocolo:19932 3216-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marilzam Xavier dos Santos

 Protocolo:18015 2856-91.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Romão

 Protocolo:19837 4656-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel Jesus da Silva

 Protocolo:24629 3516-51.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gildete Barbosa de Souza

 Protocolo:20623 5043-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Francisco Ferreira

 Protocolo:21162 5277-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Pedro da Silva

 Protocolo:18133 2659-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Jose dos Santos

 Protocolo:17949 3972-35.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bernardo Pinheiro Sobrinho

 Protocolo:10901 107-38.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Edmilson Souza

 Protocolo:20330 4499-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Alves

 Protocolo:38616 4948-03.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jucelina

 Protocolo:30970 4955-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Milton da Silva

 Protocolo:12525 752-63.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Gomes

 Protocolo:12153 956-10.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Telmo Luiz Barbosa de Souza

 Protocolo:40851 5726-70.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdecy de Souza Lima

 Protocolo:20084 4967-48.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Remiltom Antonio Soares

 Protocolo:18335 2551-10.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Delurdes Guarino

 Protocolo:10985 47-65.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Egidio Venturin

 Protocolo:19048 4328-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alberto de Almeida

 Protocolo:52295 3045-25.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ambrosio Oenning

 Protocolo:12526 753-48.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Rodrigues Teixeira

 Protocolo:11309 347-27.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Josoel Marques da Silva

 Protocolo:11075 159-34.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Walter Ferreira Salazar

 Protocolo:18440 4000-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosana Benedita

 Protocolo:17319 3557-52.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adelmiro Bento Martins

 Protocolo:40388 6205-63.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Enio Onofre

 Protocolo:41885 4446-64.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Adolfo Cagnoni Junior

Protocolo:23074 3154-49.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Ribeiro Taques

 Protocolo:19615 4774-33.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Martinho Lemes de Moraes

 Protocolo:42252 4833-79.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ataíde Valério

 Protocolo:23062 3239-35.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Bispo dos Santos

 Protocolo:25331 3747-78.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roberto Patricio Me

 Protocolo:40055 5438-25.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Thomas Bispo

 Protocolo:24135 3404-82.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Aschidamíni

 Protocolo:18052 2894-06.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Constantino Santiago da Costa

 Protocolo:19641 4594-17.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Darci Menegati (Mais 1 Réu)

Protocolo:17284 3451-90.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elias Ramos da Silva

 Protocolo:40483 6154-52.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genival de Franca Pereira

 Protocolo:42621 6311-25.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edilson Euzebio

 Protocolo:29642 3253-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elizeu Luciano de Souza

 Protocolo:30556 5321-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Pedro Raimundo da Silva

 Protocolo:40659 5010-43.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel F. Pereira da Costa e Silva

 Protocolo:19955 3239-69.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Bezerra da Silva

 Protocolo:17540 2987-66.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Iranilde Alves de Albuquerque

 Protocolo:11107 191-39.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geraldo Ferreira Costa

 Protocolo:10895 101-31.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Rejane Vieira da Silva

 Protocolo:11231 284-02.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Josael A. Lima

 Protocolo:31907 5287-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Soares Nascimento

 Protocolo:31808 5252-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jorge Batista de Lima

 Protocolo:19165 4204-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Celina Conceição de Assis

 Protocolo:12570 710-14.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro Gomes dos Santos

 Protocolo:24331 3434-20.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): B. S. Ponce

 Protocolo:19600 4585-55.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Juliano de Moraes

 Protocolo:12033 575-02.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Laercio Pedro Carvalho

 Protocolo:19662 4813-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dazelmar Soares Gomes

 Protocolo:41161 4676-09.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Soares Borges Filho

 Protocolo:31932 5298-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdeci da Silva Arcanjo

 Protocolo:21122 5237-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Tito Vieira da Costa

 Protocolo:25455 3721-80.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Janete Silva Viana de Freitas

 Protocolo:41724 4527-13.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rogerio Romanini & Cia Ltda

 Protocolo:23304 3037-58.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maurilio E. da Cunha e Castro

 Protocolo:32176 4883-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz Perpetuo

 Protocolo:32377 4215-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Paulo Cezar dos Santos

 Protocolo:31936 5302-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Alaide Pinheiro da Silva

 Protocolo:31940 5125-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Luiz Alfredo de Oliveira

 Protocolo:28855 5801-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silvio Fernandes Ferreira

 Protocolo:26907 120-95.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Jose Candido Ferreira Sobrinho

 Protocolo:38858 6272-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Silva Carvalho

 Protocolo:40672 5023-42.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mateus Paulino dos Santos

 Protocolo:40360 6177-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edimilson Francisco dos Santos

 Protocolo:41466 4121-89.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Escritorio Contabil Seconello Ltda

 Protocolo:40339 5816-78.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edvaldo Ribeiro Prado

Protocolo:17556 2994-58.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edmilson Maximiano de Souza

 Protocolo:11165 249-42.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Levina Duarte da Costa

 Protocolo:29473 3192-27.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valter Bento Logo

 Protocolo:29391 3277-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Executados(as): Municipio de Barra do Bugres-mt (Mais 1 Réu)

 Protocolo:29393 3189-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jeronimo Alves Santos

 Protocolo:29484 3193-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Perdrosa de Souza

 Protocolo:29422 3175-88.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lindamira da Silva

 Protocolo:20583 5002-08.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lidoarte Jose da Silva

 Protocolo:18134 2660-24.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dorreis Pereira da Silva

 Protocolo:19789 4609-83.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Legantina Shwartz Martins

 Protocolo:29302 3342-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ailton da Silva Machado e Outros

 Protocolo:50550 5034-03.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genivaldo Farias dos Santos

 Protocolo:41291 4032-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Salustiano Filho

Protocolo:29071 6046-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ceila Divina Nunes Cintra

 Protocolo:26902 115-73.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Lena Regina Valente Chaves

 Protocolo:30213 5679-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Elson Alves dos Santos - Me

Protocolo:32045 4189-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carlos Damião Alves

 Protocolo:32563 4726-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adailton Manoel dos Santos

 Protocolo:38685 4877-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Felicio Bertão

 Protocolo:18727 4359-50.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ilda Feitosa das Neves

 Protocolo:39334 4978-38.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ildo Marques Simão

 Protocolo:39344 5988-20.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Pereira da Silva

 Protocolo:39300 5073-68.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ismael Rodrigues de Souza

 Protocolo:1856 552-66.1997.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Requerente: Fazenda Publica Estadual - Mt

Requerido(a): Wilson Koyanagui

 Protocolo:7425 420-67.2001.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Centro de Diagnostico Barra do Bugres Ltda

 Protocolo:38327 3907-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ademar Soares de Lima-me

 Protocolo:32488 4411-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Olavo Macedo Neto

 Protocolo:39234 4992-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Onofre Novais de Souza

 Protocolo:38856 6271-43.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Sena Mello

 Protocolo:32477 4400-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Furlan

 Protocolo:11593 1562-38.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Denise Ouro Rodrigues Torres - Me

 Protocolo:10176 1305-47.2002.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Fazenda Nacional - Mt

Executados(as): Augusto Rufino de Souza - Me

 Protocolo:29048 6058-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucimar Vieira

 Protocolo:31818 5262-17.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marcos Paulo Tofaneli

 Protocolo:29082 5834-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aguinelo Emenegildo Carvalho

 Protocolo:13056 2514-17.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Medicina - Crmat

Executados(as): Roberto Willians Gonçalves Rodrigues

 Protocolo:32498 4421-22.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Silvino Santos Duraes

 Protocolo:49314 4571-61.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): João Gregorio da Silva & Suely Izidoro Silva

 Protocolo:38640 5949-23.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Junete Maria Lopes

 Protocolo:39238 5094-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Orilene Ribeiro Veloso

 Protocolo:38322 3908-83.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): D.l.barreto-me

 Protocolo:38862 6244-60.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Barros da Silva

 Protocolo:11125 209-60.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Floriano Justino dos Santos

 Protocolo:32726 4588-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sebastião Solito

 Protocolo:32588 4751-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Resovaldo Pereira Prioli

Protocolo:30399 4794-53.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joverci Trindade Vieira

 Protocolo:38643 4964-54.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pedro da Costa

Protocolo:32472 4395-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marcos Antonio Galvao

 Protocolo:38726 4864-02.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Luis Gonçalves

Protocolo:38646 4961-02.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Valerio

 Protocolo:23306 3039-28.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Leao Cayres

 Protocolo:11176 260-71.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nivaldo Gonçalves Filho

 Protocolo:31191 5590-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Arlindo Souza de Oliveira

 Protocolo:11631 475-47.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Ferreira Ramos

 Protocolo:30543 5311-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Paulo Jose de Lima

 Protocolo:11545 449-49.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco dos Santos

 Protocolo:42309 4568-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Jose dos Santos

 Protocolo:40171 5926-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euripedes Antonio Nunes

 Protocolo:17069 3405-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fabio Alves Monteiro

 Protocolo:20569 5014-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eva M de Abreu

 Protocolo:17182 3465-74.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira de Barros

 Protocolo:20248 4541-36.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Vanderlei dos Santos

 Protocolo:18905 4234-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose Monteiro

 Protocolo:19491 4706-83.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Pinheiro

 Protocolo:12221 1006-36.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Loroilson da Silva Martins

 Protocolo:32045 4189-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carlos Damião Alves

 Protocolo:49525 4680-75.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Narciso Pereira Reis

 Protocolo:49982 4823-64.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Ribeiro

 Protocolo:82994 4730-33.2012.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Ivanete Alves de Oliveira (Mais Autores)

Protocolo:32243 4005-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Moreira Sena

 Protocolo:50233 4855-69.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sergio Roberto de Moraes

 Protocolo:32163 4198-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lourivaldo Ferreira Brito

 Protocolo:50369 4937-03.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco de Souza Duarte

 Protocolo:31865 4369-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Nazare Rodrigues

Protocolo:50337 4906-80.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Menezes Brito

Protocolo:40394 6211-70.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erimita Anterina Oliveira da Cruz Araujo

Protocolo:40211 5819-33.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Frederico

Protocolo:41480 4134-88.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Amaro de Freitas

Protocolo:18672 4356-95.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Bispo

 Protocolo:50783 1769-56.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Aires Wonsoscky

 Protocolo:28534 6075-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Cicero da Silva

Protocolo:12076 613-14.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edvaldo Galdino dos Santos

Protocolo:41107 4689-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Angelice Paez de Camargo

Protocolo:89549 5251-41.2013.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Francisco Neudivan do Carmo Filho (Mais 1 Autor)

Protocolo:17891 3914-32.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Fatima Batista de Souza

Protocolo:40037 4928-12.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Gomes Sá

Protocolo:42136 4727-20.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bernardino Costa de Arruda

Protocolo:12505 869-54.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Gilvan Martins da Silva

Protocolo:40271 5994-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisca Franco Duarte

Protocolo:42056 4461-33.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Advaldo Alves Pereira

Protocolo:41937 5546-54.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Quintino Eleuterio de Campos

Protocolo:40262 5851-38.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Florencia Claudimira da Silva

Protocolo:38561 6095-64.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jovelina de Oliveira Weber

Protocolo:41668 4406-82.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osmar Gonçalves Leite Epp

 Protocolo:41853 4323-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adilia Ana Lins

 Protocolo:39989 4879-68.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fatima Ribeiro Vargas Berbel

 Protocolo:25436 3675-91.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jonas Cristaldo

 Protocolo:17360 3636-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dionizio de Souza Costa

 Protocolo:17682 3714-25.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Pereira das Neves

 Protocolo:12484 848-78.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 
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de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria das Graças Silva

 Protocolo:17955 3978-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Moacir Rigueiro Zanata

 Protocolo:19660 4811-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Xavier Costa

 Protocolo:30776 5503-88.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Loudes dos Santos da Guia

 Protocolo:31183 5582-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Aparecida Conceição Ferreira

 Protocolo:31314 5554-02.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antonio Soares da Cruz

 Protocolo:30984 4961-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Leonildo Collar Cestare

 Protocolo:31201 5601-73.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Antenor Braz

Protocolo:30616 5412-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Reinaldo Moreno Soares

Protocolo:27369 5529-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Luiz de Souza

 Protocolo:23414 3106-90.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Katia Regina Borges

Protocolo:30780 5426-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Luciano de O Souza/ Jose Edimilson da Silva

Protocolo:30621 4826-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Rinaldo de Oliveira

Protocolo:30150 5717-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ivone Oliveira de Jesus

Protocolo:31092 5636-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Aparecido dos Santos

Protocolo:31701 5173-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo d

e Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luciana Maria Bortoluzi

Protocolo:32026 4175-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Raimundo Franca

Protocolo:31827 5205-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Roberto dos Santos

Protocolo:31731 4348-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edmilson Azevedo Mendes

Protocolo:31894 5274-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Edson Vieira dos Santos

Protocolo:31801 5245-78.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Josias Ferreira da Silva

Protocolo:31839 5217-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Antonio Rodriguies da Cruz

Protocolo:31807 5251-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Carlos Ferreira da Silva

Protocolo:32384 4222-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ailton Rodrigues de Souza

Protocolo:42150 4506-37.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Calmerindo Pereira da Silva

 Protocolo:18966 4138-67.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genival Gomes de Sena

Protocolo:11520 440-87.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Terezinha Alves dos Santos

Protocolo:11330 368-03.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Soares Nascimento

Protocolo:23676 3285-24.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marinete Coelho

Protocolo:31100 5644-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Jesus dos Santos

 Protocolo:30791 5437-11.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Luiz Carlos Fanaia de Almeida

Protocolo:30987 4845-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Leonor Francisca Ribeiro

Protocolo:31282 5546-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Francisco A da S. Neto & Sandra V.f.santo

Protocolo:31105 5649-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Moura de Lima

Protocolo:31095 5639-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Ivaneide Maria da Silva

 Protocolo:30596 5361-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Odesio Fernandes de Souza

Protocolo:31101 5645-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Justino de Almeida

Protocolo:31302 5563-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Edeni Felipe

Protocolo:30562 5327-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Nequecil Moreira da Silva

Protocolo:17562 3000-65.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erivaldo Alves dos Santos

 Protocolo:32335 3991-70.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carlos Alberto Barbosa Gomes

Protocolo:31788 4320-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Moises Romeiro Alves

Protocolo:31979 3866-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria José Ferreira da Silva

Protocolo:40528 5245-10.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luciana M. de Franca

Protocolo:42199 4762-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anisio Manoel

Protocolo:20024 4899-98.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wilson Pauda de Oliveira

Protocolo:11553 457-26.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lourivaldo Ferreira Brito

Protocolo:20059 4942-35.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Thaysnara Ferreira Xavier

Protocolo:18988 4268-57.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ocinario Louzado da Silva

Protocolo:40282 6005-56.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisco de Souza Santos

Protocolo:18354 2570-16.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jesse Coelho

Protocolo:40127 5876-51.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido de Meneses

Protocolo:11146 230-36.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Roseni Bras

Protocolo:11573 688-53.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Severino

Protocolo:41600 4218-89.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): M.v.santos Brito

 Protocolo:40654 5065-91.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Milton Santana

Protocolo:17581 3019-71.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Alves dos Santos

Protocolo:12098 916-28.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Geraldo dos Santos
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Protocolo:38870 5112-65.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Pedro Scurupa

Protocolo:41781 4302-90.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vera Lucia Onofre de Jesus

Protocolo:19893 4885-17.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Jose de Moraes

Protocolo:12762 814-06.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Aparecida Alves

Protocolo:40423 6240-23.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Carlos Vieira da Costa

Protocolo:18030 2871-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Creuza Maria da Silva

Protocolo:17936 3959-36.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jacinto Fernandes da Silva

Protocolo:17364 3640-68.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dirceu Neris da Silva

Protocolo:19852 4844-50.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Laurinda Silva Rosario

Protocolo:20273 4476-41.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neide Nogueira Soares

Protocolo:32132 4194-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria da Conceição da Silva Alves

Protocolo:32391 4229-89.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Moacir Mateus

Protocolo:18990 4270-27.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Alves da Silva

 Protocolo:20065 4948-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rozinaldo Fernandes da Silva

 Protocolo:12055 588-98.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose da Silva Filho

 Protocolo:11329 367-18.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Marcos Gomes dos Santos

Protocolo:11892 661-70.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Deunice M. Costa

Protocolo:10891 98-76.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Eva de Fátima Barbosa Brito

Protocolo:12422 889-45.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cicero Luiz Ferreira

Protocolo:18270 2589-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdemar Jose dos Santos

Protocolo:29077 5829-48.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eulinasio Guedes Silva Lima E/ou

Protocolo:30606 5402-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Petrucio Ferreira da Silva

Protocolo:52479 3231-48.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fernandes & Cia Ltda Me

Protocolo:18439 3999-18.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosandria Cardoso da Silva Pizzatto

Protocolo:21109 5224-73.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Renato Pimenta Souza

Protocolo:17470 2934-85.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eduardo Moraes Bereta

Protocolo:19718 3164-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Campos Filho

Protocolo:19640 4593-32.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria das Graças Morgado

Protocolo:52152 2902-36.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Lucinda Aparecida dos Santos Caloi

Protocolo:50692 5103-35.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Carlos Fernandes

Protocolo:38830 6080-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Amaro da Silva

Protocolo:52297 3047-92.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Altami Francisco de Assis e Outro

Protocolo:41999 5509-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osmar Borges Prates

Protocolo:39997 4883-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcelo Lucio de Andrade

Protocolo:17750 3814-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Justina de Oliveira Nascimento

Protocolo:19766 4572-56.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ester Miguel de Lara

Protocolo:18845 4381-11.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Genessi Batista

Protocolo:50770 5155-31.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Armindo de Arruda Campos Neto

Protocolo:40399 6216-92.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erivelth Casasus Figueiredo

Protocolo:17558 2996-28.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edmilson Bento do Nascimento

Protocolo:18312 2528-64.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Rodrigues Barbosa

Protocolo:18153 2684-52.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Carlos Vieira da Costa

Protocolo:20608 5052-34.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Divino

Protocolo:18175 2706-13.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcia Barros de Oliveira Joaquim

Protocolo:20740 5100-90.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gesuina Maria Rodrigues

Protocolo:40350 6047-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Durvalino Agricio Maciel

Protocolo:40517 5234-78.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Estevan Sebalho

Protocolo:40490 6161-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geneci Quirino dos Santos

Protocolo:40327 6028-02.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edson de Arruda Ferreira

Protocolo:40407 6224-69.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Justino Thomas Figueiredo

Protocolo:40571 5307-50.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Mateus

Protocolo:41880 4324-51.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adriana Neves

Protocolo:38763 6287-94.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Caixas de Lima Filho

Protocolo:38797 6255-89.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Benedito da Silva

Protocolo:52487 3239-25.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eulario Farias de Carvalho

Protocolo:29552 5966-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdenir Teixeira de Assunçao

Protocolo:40348 6045-38.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dorgival Romão da Silva

Protocolo:27646 3671-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ademicio Ferreira Rodrigues

Protocolo:23326 3059-19.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Mauro

Protocolo:23769 3354-56.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdinei Messias dos Santos

Protocolo:23694 3300-90.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nildo Nunes Ferreira

Protocolo:26821 3575-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Devanir Bazalia dos Santos

Protocolo:25453 3719-13.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vilson (Mais 1 Réu)

Protocolo:25434 3673-24.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge da Silva

Protocolo:23783 3372-77.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Silvia Pereira Picoloto

Protocolo:27617 3688-56.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dedetizadora Campos

Protocolo:23689 3295-68.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Olicio Venancio

Protocolo:23063 3240-20.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cosmo Jose Goes

Protocolo:23591 3308-67.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ronan Gomes Vilar - Delegado de Policia

Protocolo:25376 3770-24.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Romoaldo Pinto da Silva

Protocolo:24380 3528-65.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Geraldo Zapateiro

Protocolo:25139 3615-21.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Correa Silva Filho

Protocolo:25458 3724-35.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio da Silva Teixeira

Protocolo:25412 3707-96.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jaime Pereira Rodrigues

Protocolo:25373 3767-69.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wagner Aparecido Paixao

Protocolo:27366 5526-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Martins de Meneses

Protocolo:26816 5631-11.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): San Art Color Ltda

Protocolo:25144 3581-46.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Oliveira Rodrigues

Protocolo:23595 3774-61.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio Gonçalves dos Santos

Protocolo:24377 3525-13.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido Alves Faria

Protocolo:23239 3032-36.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Horacio Correa de Moraes

Protocolo:24077 3784-08.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eduardo Nunez Visorio

Protocolo:23288 3170-03.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Odair José e Silva

Protocolo:25454 3720-95.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio M. dos Santos - Roupas Feitas Me

Protocolo:25318 3734-79.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Ferreira da Silva

 Protocolo:23260 3022-89.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eulinasio Guedes Silva Lima E/ou

 Protocolo:25435 3674-09.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joel de Almeida

Protocolo:27613 3684-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luzia Maria Silva Peres

Protocolo:24581 3478-39.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Alves Pinheiro

Protocolo:23765 3350-19.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valentin Feles Ferreira

Protocolo:23053 3198-68.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carmelita Salome de Souza

Protocolo:23064 3241-05.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Conceição de Souza Santos

Protocolo:27337 3113-48.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alécio de Amorim

Protocolo:23806 3377-02.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Severino Pereira

Protocolo:23633 3258-41.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Prindo Campos da Costa

Protocolo:23437 3093-91.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lava Jato Bl

Protocolo:25375 3769-39.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wilson Alves da Costa

Protocolo:23030 3192-61.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Alfonço Fabian

Protocolo:23670 3279-17.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Messias Barbosa

Protocolo:32606 4769-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Elza Rodrigues da Costa Araujo

Protocolo:31955 3842-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Geraldo Valentin

Protocolo:32355 3907-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ramiro Antunes Junior

Protocolo:32360 3910-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ortelirio Batista Filho

Protocolo:32649 4151-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cristiano Rodrigues da Silva

Protocolo:32356 3939-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Lidia de Araujo

Protocolo:32592 4755-56.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joao Batista Ferreira Dorileo

Protocolo:32324 3963-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Elizete Cardoso de Brito

Protocolo:32285 4047-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Elsio Belizario dos Santos

Protocolo:32589 4752-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nelson Savan

Protocolo:32539 4462-86.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Alzira Evangelista

Protocolo:32566 4729-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Anoel Batista Siqueira

 Protocolo:32005 3802-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Andrade da Silva

 Protocolo:31877 4332-96.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Vanderlice da Silva Garcia

 Protocolo:32617 4685-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Eline Gomes da Silva

 Protocolo:32585 4748-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ana Maria de Souza

Protocolo:31952 3839-22.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Julio Amacio da Silva

Protocolo:32675 4123-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sebastiao Jose de Souza

Protocolo:32130 4192-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Crispim Francisco da Silva

Protocolo:32435 4076-56.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adilson Dias Alves

Protocolo:32293 4055-80.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Lourenço da Silva

Protocolo:3

1968 3855-73.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ailton Antonio da Silva

Protocolo:32445 3969-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jobson Lopes de Lima

Protocolo:32050 4513-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Zelia de Sena

Protocolo:31961 3848-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Cristovam dos Santos

Protocolo:31667 4298-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Jeronimo da Silva

Protocolo:32231 3993-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Juanisio Pereira Costa

Protocolo:32533 4456-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Dias de Carvalho

Protocolo:31699 5171-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Enedina Candida Perpetuo

Protocolo:32426 4261-94.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Gonçalo Domingos da Silva

Protocolo:31966 3853-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Vasti Alexandre da Silva

Protocolo:32006 3077-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rosa Maria Alves da Silva

Protocolo:31963 3850-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Selina Pereira de Araujo

Protocolo:32708 4570-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Joel Martins dos Reis

Protocolo:32282 4044-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Augusto Simão

Protocolo:32194 4897-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Clodoaldo Delmir Teixeira

Protocolo:32722 4584-02.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Auto Posto Denise Ltda - Epp

Protocolo:32350 3936-22.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edilson Leite de Araujo

Protocolo:32429 4080-93.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria de Fatima da Silva Santos

 Protocolo:32344 3933-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Severino Francisco das Neves

 Protocolo:32225 4103-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Silva Loureiro Filho

 Protocolo:32436 4077-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Genivaldo Pereira dos Santos

 Protocolo:32447 3971-79.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Roosevelt Alexandre da Silva

 Protocolo:31713 5230-12.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz Elias da Silva

 Protocolo:29765 5890-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Mario Adalberto Selicano

Protocolo:30775 5502-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Lorival Texeira Neves

Protocolo:27327 3105-71.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Veronil Batista Morais

Protocolo:27693 3638-30.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gerson Jose de Lima

Protocolo:19954 3238-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel Mamedes da Silva

Protocolo:11289 327-36.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro Guilherme Diniz

Protocolo:38819 6066-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge Gonsalo

Protocolo:40377 6194-34.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elza Cordeiro de Oliveira

Protocolo:53677 4426-68.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adelmo Cesar dos Santos

Protocolo:12222 1007-21.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Emilia da Silva Martins

Protocolo:11322 360-26.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luciene Valentin dos Santos

Protocolo:10984 46-80.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Odario Vieira dos Santos

Protocolo:24080 3787-60.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edna Barbosa dos Santos

Protocolo:41450 5399-28.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vaides Canova

Protocolo:42145 4482-09.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Braz Ferreira Bento

Protocolo:41361 4000-61.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edivaldo Carlos da Silva Vieira

Protocolo:40987 5198-36.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jesuino Lopes da Silva

Protocolo:40455 6137-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Americo dos Santos

Protocolo:42180 4743-71.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Analia Josina Alves

Protocolo:17092 3428-47.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Fabiano Florindo

Protocolo:18846 4382-93.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dilza da Silva Nunes

Protocolo:19794 4614-08.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aribaldo Camapos de Barros

 Protocolo:19872 4864-41.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Divino Esperança

 Protocolo:19678 4829-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Vieira dos Santos

 Protocolo:11652 499-75.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sebastiao Pereira Torres

 Protocolo:19008 4288-48.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wanderlei Palla.

 Protocolo:20313 4419-23.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanderlei Alves Teixeira

 Protocolo:17299 3493-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adalberto Rodrigues

 Protocolo:18383 2623-94.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sueli Maria Magalhães

 Protocolo:32624 4692-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro Antonio da Silva

 Protocolo:32579 4742-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Pedro Cavalcante de Oliveira

Protocolo:32422 4257-57.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Duarte da Costa Farias

Protocolo:32152 4929-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdir Monari

Protocolo:32169 4204-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ulisses G. Soares

Protocolo:32162 4197-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Denise Martins Caldeira (Mais 1 Réu)

Protocolo:31916 4341-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Walter Gomes da Silva

Protocolo:31939 3081-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Marcos da Silva

Protocolo:32242 4004-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Josefina Pereira dos Santos

Protocolo:32660 4108-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Coriza de Jesus Alcantara

Protocolo:32628 4696-68.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Paulo Martins Matos

Protocolo:32630 4698-38.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Raimundo Ornan Silva Cavalcante

Protocolo:31764 5198-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lindomar Brats

Protocolo:12590 730-05.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Avelino dos Santos Silva

Protocolo:26911 124-35.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Adilson Dias Mendes

Protocolo:18010 2851-69.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Segobia

Protocolo:11099 183-62.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Bezerra de Macedo

Protocolo:26913 114-88.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Eniete Mariano da Costa

Protocolo:26909 122-65.2007.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Executados(as): Maria Helena Luz Souza

Protocolo:12598 738-79.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Eldir Jonas Mezza Casa

 Protocolo:42067 4351-34.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aldo Pereira Marcelo

 Protocolo:40508 5223-49.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eunice Rita Batista

 Protocolo:29671 5855-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roose Conceição da Silva

 Protocolo:32235 3997-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdemir Pinheiro

 Protocolo:32215 4093-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Cleuza da Conceição Ribeiro

 Protocolo:32146 4923-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Raimundo Alves Souza

 Protocolo:31811 5255-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Inalda Campelo Pineheiro

 Protocolo:32172 4207-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Deunice M. Costa

 Protocolo:32619 4687-09.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Elide da Silva Martins Marques

Protocolo:31662 4293-02.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Alcide Borges de Araújo

Protocolo:25141 3578-91.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Carlos Ramos

Protocolo:17517 2925-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiza de Oliveira Cruz

Protocolo:27562 3157-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Mauricio da Silva

Protocolo:18049 2891-51.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilva Gomes dos Santos (Mais 1 Réu)

Protocolo:32553 4716-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Nilton Alves Pinho

Protocolo:32297 4059-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Manoel Roberto Torres

Protocolo:32266 4028-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco Ilson Pinheiro de Souza

Protocolo:32663 4111-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Eloir Meister (Mais 1 Réu)

Protocolo:32570 4733-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Celio dos Santos

Protocolo:18076 3108-94.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Rei Vieira dos Santos

Protocolo:29771 5895-28.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Eustaquio da Silva

Protocolo:31873 4328-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Mirailson Martins de Souza

Protocolo:31874 4329-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Antonio Rosolen

Protocolo:31817 5261-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Iracy de Fatima Viana dos Santos

Protocolo:31934 5300-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adelino Jose do Prado

Protocolo:32078 4538-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Clovis Nazari

Protocolo:32219 4097-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adir José Correia

Protocolo:24076 3783-23.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Davino Soares Neto

 Protocolo:11909 678-09.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Madalena Lenzi

 Protocolo:38743 6249-82.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Mendes Balão

 Protocolo:38651 4885-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Veraldo Bezerra da Silva

 Protocolo:38591 6106-93.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Roberto da Silva

 Protocolo:18216 2747-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anastacio Antonio Santana

 Protocolo:38556 6091-27.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Josue

 Protocolo:17106 3442-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marlene Santana

Protocolo:18382 2622-12.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sueli Sebastiana da Silva

Protocolo:18194 2725-19.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdino de Oliveira

Protocolo:32574 4737-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Elicio Elizeu de Lima

Protocolo:18155 2686-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastiana da Silva Souza

Protocolo:25353 3658-55.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Samuel Rekes Dias de Oliveira

Protocolo:11066 150-72.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Audelino de Oliveira Primo

Protocolo:18728 4360-35.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastiao Ferreira Mendes

Protocolo:40813 5124-79.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marinete José de Oliveira

Protocolo:40006 5105-73.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Solao

Protocolo:25336 3641-19.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdeni Francisco de Oliveira

Protocolo:24110 3428-13.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Denivaldo Lopes Magalhães

Protocolo:23767 3352-86.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Wendel Gimenez de Gouveia

Protocolo:40372 6189-12.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eliezer Fernandes Vieira

Protocolo:53684 4433-60.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marizane Machado Schwarz Santos

Protocolo:24582 3479-24.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Campos

Protocolo:18992 4272-94.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoelito Gomes dos Santos

Protocolo:38718 4903-96.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Gonçalves de Campos

Protocolo:29169 3360-29.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose F. Lima

Protocolo:11036 20-82.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Valdomiro Moreira Barros

 Protocolo:12463 841-86.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Jose de Moura

 Protocolo:11639 481-54.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Aparecido Macedo

 Protocolo:11630 474-62.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sidinei Neves dos Santos

 Protocolo:27346 5534-11.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Rodrigues da Costa

 Protocolo:26820 3574-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Modesto de Carvalho

 Protocolo:29287 3239-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vital Viana

 Protocolo:29310 3350-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osmar Pereira

 Protocolo:29284 3668-65.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mauro Roberto Paulo

 Protocolo:29281 3665-13.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Milton Pires da Silva

 Protocolo:21043 2779-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Miguel dos Santos Sobrinho

Protocolo:28955 5998-35.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Davi de Sales

Protocolo:29196 3416-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens de Souza

Protocolo:27352 5540-18.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Campos
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Protocolo:18821 4385-48.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moises Honorato de Jesus

Protocolo:18232 2762-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdete de Jesus Maia

Protocolo:18313 2529-49.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Santos Silva

Protocolo:18948 4120-46.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Deni Correia Teodoro

Protocolo:19876 4868-78.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Ferreira

Protocolo:17429 3767-06.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Monteiro da Silva

Protocolo:17430 3768-88.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Mendes do Nascimento

Protocolo:17072 3408-56.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Osvaldo Mira

Protocolo:17972 2814-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Espólio de Carlos Alberto da Cruz

Protocolo:18926 4230-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Deocleciano Nogueira Soares

Protocolo:19835 4654-87.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Jose Ribeiro

Protocolo:18197 2728-71.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anesio de Souza Assis

Protocolo:17726 3689-12.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Robles Manchado

Protocolo:17727 3690-94.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Ribeiro Batista

 Protocolo:17664 3742-90.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edvaldo de Oliveira

 Protocolo:19638 4591-62.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria das Dores Pereira

 Protocolo:24131 3400-45.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carmosina Gentil de Carvalho

 Protocolo:24128 3397-90.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Centro Espirita Sete Flexas

 Protocolo:29188 3408-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leocila P. Santana

 Protocolo:28999 5994-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evanildo Pinto de Miranda

Protocolo:18969 4141-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Gentila Brunhare Domingos

 Protocolo:19046 4326-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Ponciana de Souza Alves Santos

 Protocolo:29183 3403-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilce Ormond da Silva

 Protocolo:29434 3187-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edson Demarchi

 Protocolo:29683 5617-27.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo

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

DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Devanir Maximiano da Silva

Protocolo:29742 6178-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sales Sandri & Sandri Ltda

Protocolo:29706 5868-45.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ramão Batista Gonçalves

Protocolo:29692 5857-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Martins Vieira

Protocolo:29773 5897-95.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ronivan Felizardo Nogueira

Protocolo:29358 3222-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pre-moldados Taruma Artefatos de Concretos Ltda

 Protocolo:29472 3148-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alvaro Ribeiro da Cruz

Protocolo:29680 5856-31.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): I.a.a Carneiro

Protocolo:29425 3178-43.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sebastião Barbosa

Protocolo:29674 3669-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonildo Simitan

Protocolo:29579 3505-85.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joelita Nunes de Assis

Protocolo:29433 3186-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Francisco Sobrinho

Protocolo:18863 4402-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Goulart Ribeiro

Protocolo:19324 4110-02.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Maria Pereira

Protocolo:27748 3512-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Zanarde Filho

Protocolo:27699 3644-37.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Fatima Santos Mota

Protocolo:28109 3428-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cícero Manoel Viana

 Protocolo:27767 3557-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Firmino Benevides de Souza

 Protocolo:27794 3542-15.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erenice Frederico de Oliveira

 Protocolo:17579 3017-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Alves Pereira

 Protocolo:18053 2885-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Concelita Viega da Gama

 Protocolo:27818 3731-90.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Vieira

 Protocolo:25417 3629-05.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Andre Felicio

Protocolo:32505 4428-14.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Ortilirio Batista Filho

Protocolo:32486 4409-08.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Jose Araujo Lacerda

Protocolo:32474 4397-91.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Moreira de Souza

Protocolo:32524 4447-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Misael de Oliveira

Protocolo:32530 4453-27.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Aparecida C. Figueiredo

Protocolo:32509 4432-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Fernando de Souza (Mais 1 Réu)

Protocolo:32512 4435-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Elza Bernardes de Aguiar

Protocolo:28148 5052-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira de Jesus

Protocolo:23129 47-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Alves Rodrigues

Protocolo:23324 3057-49.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Honorio de Souza

Protocolo:23287 3169-18.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria dos Reis Porcinato Silva

Protocolo:20785 5148-49.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Pereira Marcelo

Protocolo:20063 4946-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosevaldo Pereira de Souza

Protocolo:42326 4585-16.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dalva Maria Magalhães dos Santos

Protocolo:29229 5944-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Altina Gentil de Carvalho

Protocolo:19813 4632-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria do Carmo Silva

Protocolo:39326 4972-31.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ilone Zanin Biasuz

Protocolo:17049 3338-39.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mariana de Campos da Silva

Protocolo:41353 3992-84.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edilson Tristão de Lima Me

Protocolo:41324 4051-72.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geiza Monteiro Sertão-me

Protocolo:41890 4327-06.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Abdon Soares Filho

 Protocolo:40523 5240-85.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ernesta Carlos da Silva

 Protocolo:40646 5057-17.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moacir Rodrigues Albuquerque

 Protocolo:38771 6292-19.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Carlos Ferreira

 Protocolo:41594 4213-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Sergio Sperandio Comércio

 Protocolo:41640 4385-09.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Milton Salome de Jesus

 Protocolo:42225 4806-96.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Galdino da Silva

 Protocolo:40938 6172-73.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sirland Ramos Teixeira

 Protocolo:41303 4044-80.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Irma Maria Coldebella

 Protocolo:41859 4421-51.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Alecho de Moraes

 Protocolo:13219 1073-98.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jonas Carvalho

 Protocolo:40861 5736-17.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdete Brasilina da Silva

Protocolo:24416 3570-17.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Berão Gonçalves

Protocolo:18254 3071-67.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Silva Lima

Protocolo:42147 4484-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bras Alves Ferreira

Protocolo:18333 2549-40.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria do Carmo da Silva Santos

Protocolo:17582 3020-56.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): José Alves do Nascimento

Protocolo:19839 4831-51.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel F. da Costa

Protocolo:18888 4259-95.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Natalia Mesquita

Protocolo:20272 4475-56.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vicente Ferreira da Silva

Protocolo:20372 4443-51.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Donizetti Augusto da Silva

Protocolo:40344 6041-98.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Donizetti Augusto da Silva

Protocolo:39221 4982-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Norival José de Souza

Protocolo:42105 4498-60.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudinei Domingos

Protocolo:11369 406-15.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Altair Della Justina

Protocolo:11261 300-53.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Oded Domingos Araujo

Protocolo:11747 631-35.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Wilson Braz de Freitas

Protocolo:18275 2594-44.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Aparecida Inocencia

 Protocolo:24602 3466-25.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geremias de Jesus Pereira

 Protocolo:40542 5259-91.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Linck & Nunes Ltda

Protocolo:50779 5163-08.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): M.barros dos Santos Representações

 Protocolo:20951 3303-79.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arnaldo Pinto da Rosa

 Protocolo:25313 3729-57.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ricardo Augusto Salmazo

 Protocolo:41958 5477-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Reniel de Oliveira

 Protocolo:40265 5854-90.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Florentina Oenning

 Protocolo:11035 19-97.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Sabino Ferreira

 Protocolo:12770 822-80.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Helio Bezerra da Silva

Protocolo:11126 210-45.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Josias dos Santos

 Protocolo:12925 3727-58.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Aparecido Pedro de Carvalho

Protocolo:12423 890-30.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria G. Pereira da Silva

Protocolo:31904 5284-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): João Sarmento de Morais

Protocolo:31899 5279-53.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Gildete Rocha da Silva

Protocolo:23745 3367-55.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ademir Aparecido Mazini Faustino

Protocolo:30337 5109-81.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Rosineis Ferreira Magalhães

Protocolo:30198 5726-41.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Evandro Pereira Mendes

Protocolo:30499 5007-59.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Marinaldo de Lima Silva

Protocolo:30457 5364-39.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Vanderley Jose Santana

Protocolo:30416 4810-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Juvenil Fernandes
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Protocolo:30479 5388-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria Pereira Furtado

Protocolo:30442 4993-75.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Valdenor Santos da Paixao

Protocolo:20783 5147-64.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Pereira dos Santos

Protocolo:32744 2498-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cimiterio São Francisco de Assis

Protocolo:24600 3464-55.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Geraldo Gonçalves Rocha

Protocolo:19765 4571-71.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Dias Lima

Protocolo:30586 5354-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Nivaldo Jose da Silva

Protocolo:30718 5485-67.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): V.c. Rodrigues - Me

 Protocolo:23632 3257-56.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Quirina Lopes Viana Placido

 Protocolo:38563 6097-34.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joviniano Gomes Primos

 Protocolo:38687 4900-44.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Felix da Cunha

 Protocolo:20040 4923-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sofia Souza

 Protocolo:38848 6264-51.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Pio Gonçalves

Protocolo:32227 4105-09.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rosivaldo Duarte dos Santos Gouveia

 Protocolo:32258 4020-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Nenorc Ferreira Costa

 Protocolo:31947 3834-97.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Salo Lisierre

Protocolo:32609 4772-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): José Aparecido da Silva Ferreira

 Protocolo:31853 4285-25.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Eva Rodrigues da Cruz

Protocolo:32621 4689-76.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Rosmary de Almeida Alcantara

Protocolo:32657 4084-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jonas Marques

Protocolo:32635 4703-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Lopes Fonseca (Mais 1 Réu)

Protocolo:32322 3962-20.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Helio Bezerra de Lima

Protocolo:31822 5200-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Miguel de Souza Neto

Protocolo:32610 4773-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Moreira Jardim

Protocolo:31759 5193-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Claudio Nemesio da Silva

Protocolo:31750 5184-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Paulo Cezar Antonio Macedo

Protocolo:31754 5188-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Ferreira de Freitas

Protocolo:31744 5178-16.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Euzelina Bezerra da Silva

Protocolo:18316 2532-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Carmelita Mauricio da Silva

Protocolo:29558 3135-09.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Antonia de França e Silva

Protocolo:29576 3502-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens Soares de Oliveira

Protocolo:29524 3125-62.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neide Nogueira Soares

Protocolo:29419 3172-36.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sergio Pereira de Arruda Filho

Protocolo:29466 3139-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ernane Rodrigues de Carvalho

Protocolo:29440 3213-03.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Pereira Lemos

 Protocolo:29550 3127-32.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdinei Messias dos Santos

 Protocolo:29522 3124-77.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Vitoria do Nascimento

 Protocolo:20762 5152-86.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Sizino da Silva Rondon

 Protocolo:18908 4237-37.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Kovaleski

 Protocolo:19051 4331-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alberoni Luiz de Souza

 Protocolo:18196 2727-86.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anecetila da Silva Morais

 Protocolo:13194 1060-02.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Irene da Conceição Bertoldo

 Protocolo:17685 3717-77.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joaquim Paixão

 Protocolo:21124 5239-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Thiago da Silva

 Protocolo:20766 5156-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Alves Rodrigues

 Protocolo:12097 915-43.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz I. G. Magalhaes dos Santos

Protocolo:19875 4867-93.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Fernando de Queiroz

Protocolo:29365 3229-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Aparecido Busiquia

Protocolo:49953 4813-20.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Adailton Manoel dos Santos

Protocolo:17872 3895-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosa Amélia Ferreira da Costa Arantes

Protocolo:17521 2929-63.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lurdes Fernandes de Oliveira

Protocolo:19680 3251-83.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cicero Monteiro

Protocolo:17873 3896-11.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Alzira Pinto Soares

Protocolo:18910 4239-07.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Leite dos Santos

Protocolo:18177 2708-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marciano Lopes de Barros

Protocolo:17183 3466-59.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira de Jesus

Protocolo:38570 6302-63.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Justino Henrique da Silva

Protocolo:41135 4697-82.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido Correa

Protocolo:17453 2911-42.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Mario Cesar Briguenti

Protocolo:23285 3167-48.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neide Laudelino da Silva

Protocolo:24333 3436-87.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Augusto Ferreira da Silva Com.me.

 Protocolo:41949 5540-47.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo Gentil de Souza

 Protocolo:41389 4012-75.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fernando Segura & Cia Ltda

 Protocolo:38815 6062-74.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jorge Carlos Fernandes

 Protocolo:11328 366-33.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Francisco dos Santos

 Protocolo:12091 627-95.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz Homero Vilella

 Protocolo:38677 4872-76.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose dos Santos Filho

 Protocolo:40177 5932-84.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Helena Campos Guedes

 Protocolo:39213 5092-74.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nivaldo Gonçalves

 Protocolo:32639 4141-51.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marta Bispo dos Santos

 Protocolo:31709 5226-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Espolio Eufrazio Domingos da Silva

 Protocolo:18822 4347-36.2004.811.0008 - Terceira Vara C

riminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vanderlei Neves Magalhães

 Protocolo:32738 2510-43.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ronaldo Machado Prebitz

Protocolo:50542 5026-26.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): M.l.o de Almeida

Protocolo:41857 4419-81.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedita Pereira Leite

Protocolo:18132 2658-54.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Cristina Maciel de Campos

Protocolo:52290 3040-03.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Carvalho de Freitas

Protocolo:42044 5448-69.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Luiz Benedetti

Protocolo:42031 5460-83.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Alves Cabral

Protocolo:50743 5128-48.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): A.g.oenning

Protocolo:52318 3068-68.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Rodrigues Lastoria

Protocolo:31126 3898-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Vicente da Silva

Protocolo:32550 4713-07.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria da Conceiçao Barbosa Coimbra

Protocolo:31019 4836-05.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jonatha da Silva Santos

Protocolo:20952 3304-64.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Arnaldo Manoel Alves

Protocolo:32561 4724-36.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisca Ferreira de Oliveira

Protocolo:25356 3661-10.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 283 de 2710



Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Seconello & Cia Ltda

Protocolo:32734 2506-06.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joselina Lucia dos Santos Souza

 Protocolo:32741 2484-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Silveira de Souza

 Protocolo:32752 2489-67.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fidelis de Sena Mello

 Protocolo:31090 5634-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Antonio Dultra

 Protocolo:27691 3636-60.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Crescencia da Conceição

 Protocolo:27687 3632-23.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Creuza Vieira

 Protocolo:27662 3607-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rosa Ramos de Oliveira

 Protocolo:27663 3608-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joviniano Gomes Primos1

 Protocolo:21143 5258-48.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilton Pinheiro da Silva

Protocolo:21047 2783-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leoncio Vieira Leite

Protocolo:27679 3624-46.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Paulino dos Santos

Protocolo:20294 4447-88.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Nilson Ramos da Silva

Protocolo:25315 3731-27.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): S. F. F. Giustti Me

Protocolo:27666 3611-47.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Josue Reis Mendes

Protocolo:32757 2494-89.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elza Campos Guedes

Protocolo:27343 3120-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Neuza Custódio Ribeiro

Protocolo:27652 3597-63.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Francisco Pereira

Protocolo:27654 3599-33.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel da Guia Mendes

Protocolo:27674 3619-24.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Raimundo do Nascimento

Protocolo:27685 3630-53.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Damião Pedro dos Santos

Protocolo:32748 2501-81.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Roque da Silva

Protocolo:32559 4722-66.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Perpetua Gomes

Protocolo:19508 4723-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Benedito de Souza

Protocolo:32416 4251-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria das Graças Rodrigues

Protocolo:30947 5491-74.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Margarida da Conceição Silva

Protocolo:30924 4916-66.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria da Gloria Souza Rosa

Protocolo:27796 3544-82.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Emidia Lopes de Souza

Protocolo:30829 4159-72.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Ferreira da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 284 de 2710



 Protocolo:23051 3197-83.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cecilio Vieira da Silva

Protocolo:32371 3950-06.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Hermes Vaz da Cunha

Protocolo:23115 38-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Lucineide Cristina Ramos

 Protocolo:32756 2493-07.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Djalma Sena Mello

 Protocolo:19127 4166-35.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Edith Borges

 Protocolo:30929 4921-88.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Maria de Fatima Pereira de Oliveira

 Protocolo:30844 5660-61.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Luzia Francisca Marques

Protocolo:11631 475-47.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Ferreira Ramos

Protocolo:30543 5311-58.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Paulo Jose de Lima

Protocolo:11545 449-49.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco dos Santos

 Protocolo:42309 4568-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Jose dos Santos

 Protocolo:40171 5926-77.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Euripedes Antonio Nunes

Protocolo:17069 3405-04.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Fabio Alves Monteiro

Protocolo:20569 5014-22.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Eva M de Abreu

Protocolo:17182 3465-74.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira de Barros

Protocolo:20248 4541-36.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Pedro Vanderlei dos Santos

Protocolo:18905 4234-82.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Jose Monteiro

Protocolo:19491 4706-83.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Terezinha Pinheiro

Protocolo:12221 1006-36.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Loroilson da Silva Martins

Protocolo:32045 4189-10.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Carlos Damião Alves

Protocolo:49525 4680-75.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Narciso Pereira Reis

Protocolo:49982 4823-64.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Ribeiro

Protocolo:82994 4730-33.2012.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Ivanete Alves de Oliveira (Mais Autores)

Protocolo:32243 4005-54.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Antonio Moreira Sena

Protocolo:50233 4855-69.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Sergio Roberto de Moraes

Protocolo:32163 4198-69.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Lourivaldo Ferreira Brito

Protocolo:50369 4937-03.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Francisco de Souza Duarte

 Protocolo:31865 4369-26.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Maria Nazare Rodrigues

 Protocolo:50337 4906-80.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Jose Menezes Brito
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 Protocolo:40394 6211-70.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Erimita Anterina Oliveira da Cruz Araujo

 Protocolo:40211 5819-33.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Frederico

 Protocolo:41480 4134-88.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Cleomar Amaro de Freitas

 Protocolo:18672 4356-95.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Bispo

 Protocolo:50783 1769-56.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Carlos Aires Wonsoscky

 Protocolo:28534 6075-44.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Jose Cicero da Silva

 Protocolo:12076 613-14.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Edvaldo Galdino dos Santos

 Protocolo:41107 4689-08.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Angelice Paez de Camargo

Protocolo:89549 5251-41.2013.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos,

Requerente: Francisco Neudivan do Carmo Filho (Mais 1 Autor)

Protocolo:17891 3914-32.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria de Fatima Batista de Souza

 Protocolo:47244 3410-16.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos Tipo de 

Ação: por Outros Códigos,

Requerente: Reginaldo Roque dos Santos (Mais 1 Autor)

Protocolo:29587 3490-19.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Manoel Afonso da Silva

Protocolo:17493 2957-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Flavio S. Gama

 Protocolo:40269 5992-57.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Francisca Alves da Silva

 Protocolo:42182 4745-41.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ana Silva Lima

 Protocolo:41740 4262-11.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Selicionor da Silva

 Protocolo:19701 3147-91.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Laura Maria Rondon

 Protocolo:40251 5868-74.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Faustino Constantino de Souza

 Protocolo:40978 5189-74.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jamil Figueredo Ourives

 Protocolo:27670 3615-84.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcio Sandri

 Confidencial

Protocolo:40219 5839-24.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Leonida Pereira Polido

 Protocolo:41850 4320-14.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Adevair Alves Ribeiro

 Protocolo:38692 4892-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Ferreira Carrasco

 Protocolo:41318 4192-91.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Joao Batista Bellini

 Protocolo:30560 5325-42.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Nelsa Pereira Amaro

 Protocolo:17286 3453-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Elias Luciano

 Protocolo:38811 6058-37.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jonas Vieira da Silva

 Protocolo:41843 4537-57.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Benedito Otaviano de Jesus

 Protocolo:50353 4922-34.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Vera Lucia Deirane de Almeida
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 Protocolo:49951 4811-50.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Luiz I. G. Magalhaes dos Santos

 Protocolo:21039 2775-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Francisco Ramos

 Protocolo:32785 4944-34.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): R. L. Deijani

 Protocolo:42111 4504-67.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Claudionor Santos da Silva

 Protocolo:20081 4964-93.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roseli de Fatima Santos

 Protocolo:29043 6053-83.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Esmeralda Alves de Araujo

 Protocolo:18217 2748-62.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Anastacio Ramos

 Protocolo:20602 5031-58.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Domingos Ramos da Silva

 Protocolo:17516 2924-41.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Zanatta Regueiro

 Protocolo:18464 4034-75.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Moacir Macedo

 Protocolo:17851 3879-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Teodorico Pereira dos Santos

 Protocolo:18463 4033-90.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Vandenil da Silva Rodrigues

 Protocolo:17995 2836-03.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Alves Campos

 Protocolo:31976 3863-50.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Varmor Mariano de Oliveira

 Protocolo:50390 4957-91.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Marinalva Rodrigues Silva

 Protocolo:18334 2550-25.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Destro Zanarde

 Protocolo:20585 5004-75.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Donizete Guimarães Alves

 Protocolo:21063 5178-84.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Sebastiana Ferreira

 Protocolo:19661 4812-45.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Aparecido Lorim

 Protocolo:40777 5705-94.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Alves Pinheiro

 Protocolo:40069 5591-58.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Monteiro Sobrinho

 Protocolo:20763 5153-71.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Roose da Conceição da Silva

 Protocolo:52609 3361-38.2011.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Armando Jose Moreira

 Protocolo:40706 5002-66.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Helena Mudo da Silva

 Protocolo:20562 5007-30.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Evandro Rodrigues Salomão

 Protocolo:25154 3591-90.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Roberto da Silva

 Protocolo:31290 5548-92.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Francisca Teodoro de Souza

 Protocolo:29989 5761-98.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Cicero da Silva

 Protocolo:20354 4523-15.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt
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Executados(as): Alenora Alves Moreira

 Protocolo:31124 3896-40.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Nova Olimpia

Executados(as): Joao Ronda

 Protocolo:19877 4869-63.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): João Batista de Jesus

 Protocolo:20580 4999-53.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Liete Maria da Silva

 Protocolo:32452 3976-04.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Denise-mt

Executados(as): Manoel Euclides dos Santos

 Protocolo:40761 5630-55.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcio Sandri

Protocolo:40073 5595-95.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Mariano da Costa

Protocolo:50804 5181-29.2010.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Doroteia Sabino de Moraes

Protocolo:29658 5621-64.2006.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Rubens de Souza

Protocolo:17991 2832-63.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria Benedita de Souza

Protocolo:17180 3356-60.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Pereira da Silva

Protocolo:17810 3803-48.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Dejanira Alves Damacena

Protocolo:17488 2952-09.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Florentina do Carmo de Oliveira Lara

Protocolo:19836 4655-72.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Miguel Jose da Silva

Protocolo:18113 3056-98.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Bento Rodrigues Nunes

Protocolo:18951 4123-98.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Bento Martins

Protocolo:18725 4357-80.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Raimundo Linhares Filho

Protocolo:18317 2533-86.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo Tipo 

de Ação: de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maria dos Anjos

Protocolo:18233 2763-31.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Valdete Brasilina da Silva

Protocolo:18096 3039-62.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio da Cruz

Protocolo:20926 3289-95.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Belarmino Pimentel

Protocolo:19873 4865-26.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Jose Domingos da Silva

Protocolo:24353 3456-78.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Antonio Valerio dos Santos

Protocolo:24401 3564-10.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO Tipo de Ação: 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Luiz Andre da Silva

Protocolo:40003 5102-21.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Marcio Ferreira Rodrigues

Protocolo:18480 4050-29.2004.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento-

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Maisa de Campos

Protocolo:40151 5574-22.2008.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Municipio de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Ezequias Rodrigues da Cruz

Protocolo:25316 3732-12.2005.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Município de Barra do Bugres-mt

Executados(as): Paulo Nunes Felix

 Protocolo:9945 688-87.2002.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

Exequente: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.

Executados(as): Paulo Nunes de Azevedo

 Protocolo:12221 1006-36.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível
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Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

Exequente: Município de MUNICIPIO DE DENISE-MT

Executados(as): LOROILSON DA SILVA MARTINS.

 Protocolo:11910 679-91.2003.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 Exequente: MUNICPIO DE DENISE-MT

Executados(as): HELIO CORREIRA. ____________________

 Protocolo:24600 3464-55.2053.811.0008 - Terceira Vara Criminal e Cível

Tipo de Ação: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 Exequente: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES -MT

 Executados(as): GERALDO GONÇALVES ROCHA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150120 Nr: 2374-21.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVINO SUEL PEREIRA, RAQUEL DE FATIMA 

DOS SANTOS, LUCAS FELIPE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823, SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152

 Autos n. 2374-21.2019.811.0008 (cód. 150120).

Vistos.

1. Sobre a tentativa inexitosa de citação do réu Jhonatan de Sales Oliveira, 

na comarca de Rio Branco/AC, conforme certidão retro, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, com urgência, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 24 de setembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150120 Nr: 2374-21.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVINO SUEL PEREIRA, RAQUEL DE FATIMA 

DOS SANTOS, LUCAS FELIPE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823, SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21/01/2020, às 14h00.

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade.

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que a 

diligente gestora judiciária expeça a necessária carta precatória ou carta 

de ordem.

 7. Ciência pessoal ao MPE e/ou Defensoria Pública atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 12 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 155714 Nr: 5881-87.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alline Juliana Leite - 

OAB:22499

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21/01/2020, às 14h30.

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade.

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que a 

diligente gestora judiciária expeça a necessária carta precatória ou carta 

de ordem.

 7. Ciência pessoal ao MPE e/ou Defensoria Pública atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 12 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 155811 Nr: 5934-68.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Cruz Dias - 

OAB:19538

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21/01/2020, às 15h00.

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade.

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que a 

diligente gestora judiciária expeça a necessária carta precatória ou carta 

de ordem.

 7. Ciência pessoal ao MPE e/ou Defensoria Pública atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 12 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 155126 Nr: 5564-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALOS EDUARDO MILA, ENIVALDO DE 

OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ ALVES - 

OAB:24709

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21/01/2020, às 15h30.

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade.

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que a 

diligente gestora judiciária expeça a necessária carta precatória ou carta 

de ordem.

 7. Ciência pessoal ao MPE e/ou Defensoria Pública atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 12 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 157065 Nr: 6699-39.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUANDERSON DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSE ALVES - 

OAB:24709

 Vistos.1. Trata-se de ação penal pública incondicionada intentada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

WANDERSON DOS SANTOS CARVALHO denunciando-os como incursos 

nas sanções do art. 250, §1º, incisos II, alínea a, do Código Penal, com as 

implicações da Lei 11.340/2006.2. O causídico do implicado apresentou 

reposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 

88/93).3. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido 

de revogação da prisão preventiva (fl. 98/99).4. Os autos vieram 

conclusos.É o relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.5. Trata-se de 

ação penal com derradeira apresentação de resposta à acusação, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.6. No que tange ao pedido de revogação da 

prisão preventiva aviado pelos denunciados, verifico que desde a última 

decisão proferida em 24 de outubro de 2019 (fls. 74/83) pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a 

justificar a modificação do entendimento exposta na mencionada decisão, 

razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva do autuado, garantindo, 

assim, não só o resguardo da ordem pública, mas também a aplicação da 

lei penal, ancorado no art. 312 do CPP. 7. No mais, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 21/01/2020, às 16h00.8. 

COMUNIQUE-SE o Diretor da Cadeia Pública local para a necessária 

condução do denunciado para a audiência.9. PUBLIQUE-SE tal decisum 

uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) 

constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) 

acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou carta rogatória, 

segundo incidência das situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e 

seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel conforme 

artigo 367 do mesmo CPP. 10. As testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154745 Nr: 5345-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FERREIRA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Jane Scotti - 

OAB:OAB/MT 15.152

 Certifico que por meio desta, procedi a intimação via DJE, para que a 

advogada Sandra Jane Scotti - OAB/MT 15.152, apresente memoriais 

finais, pelo prazo sucessivo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 154883 Nr: 5427-10.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA, EDSON 

CARLOS DA SILVA SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ ALVES - 

OAB:24709, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e de 

gravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Considerando a realização da audiência instrutória em duas partes, 

encerrada a instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação dos memoriais finais.

3) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 13h59 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 156362 Nr: 6279-34.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, WANDERSON 

ROMALIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599, PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - OAB:24.287

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e de 

gravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Considerando a impossibilidade de escolta do denunciado para a 

audiência do dia 17/12/2019, bem como a necessidade de realização da 

audiência instrutória em duas partes, encerrada a instrução, ABRO vista 

dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para 

apresentação dos memoriais finais.

3) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 14h55 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 147141 Nr: 494-91.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYONATAN DA SILVA BARBOSA, PAULO 

VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - 

OAB:OAB/MT 9823

 Assim, INDEFIRO O PEDIDO REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

formulado por PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, com 

fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.No mais, 

certifique-se quanto a intimação da defesa do denunciado Dyonatan da 

Silva Barbosa para apresentação de alegações finais.CIÊNCIA a 

Representante do Ministério Público.INTIMEM-SE o denunciado e seu 

patrono.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.De Barra do Bugres/MT 

para Campo Novo do Parecis /MT, 21 de dezembro de 2019.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 117353 Nr: 6209-22.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e de 

gravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Considerando a ausência de Defensor Público na comarca e a 

necessidade de realização da oralidade na presente data, NOMEIO para 

atuar na defesa do acusado, a partir da presente oralidade, o DR. 

FRANCISCO ARANTES NETO– OAB/MT 25147, cujo valor será arbitrado 

quando da prolação da sentença, e a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.

 3) DEFIRO a solicitação de inversão procedimental feita pela defesa, vez 

que não vislumbro prejuízo a defesa, consoante esta, inclusive, pontuou 

acima.

4) Considerando que a vítima Crisley Natali Nepomuceno de Souza e a 

testemunha Ana Paula Nepomuceno, não foram encontradas para serem 

intimadas, em razão de não mais residirem no endereço constante nos 

autos, muito embora contactadas por telefone, consoante a informação 

contida na certidão de fls. 115, ABRO vista dos autos ao Ministério 

Público, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para tentativa de 

localização do endereço destas. Após, FAÇA-ME os autos conclusos.

5) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 14h46 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 128869 Nr: 5886-80.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e de 

gravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Considerando a ausência de Defensor Público na comarca e a 

necessidade de realização da oralidade na presente data, NOMEIO para 

atuar na defesa do acusado, a partir da presente oralidade, o DR. 

LOURIVAL DA CRUZ DIAS – OAB/MT 19538, cujo valor será arbitrado 

quando da prolação da sentença, e a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.

 3) Encerrada a instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação dos memoriais finais.

4) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 17h02 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

JUIZ __________________________________________

PROMOTOR __________________________________________

ADVOGADO __________________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158348 Nr: 7383-61.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINETE DA COSTA ARAUJO, JOELTON 

BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAÚCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599, GLAÚCIO ARAÚJO DE SOUZA - OAB:13599

 8. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra os denunciados ELINETE DA COSTA ARAÚJO e 

JOELTON BENEDITO DE CAMPOS, dando-os como incursos no artigo nela 

mencionado. 9. Quanto ao pedido de autorização para alteração de 

endereço e batismo da acusada Elinete, DEFIRO-O. Ademais, 

COMUNIQUE-SE a Central de Monitoramento acerca desta decisão.10. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, para o dia 14/01/2019, às 

13h30min.11. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP. 12. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.13. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 

14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 128869 Nr: 5886-80.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5886-80.2017.811.0008 (cód. 128869).

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Benedito Silva Jesus.

SENTENÇA

Ação penal. Tentativa de Furto de objeto – provas fortes, seguras e 

harmônicas - condenação.

Vistos.

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada deflagrada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra BENEDITO 

SILVA JESUS, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções 

penais do art. 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

I – Da conduta imputada ao acusado.

2. Noticia a peça persecutória que no dia 18 de outubro de 2016, por volta 

das 17h45, na MT 358, no bairro Itamarati, na cidade de Nova Olímpia/MT, o 

denunciado, de maneira consciente e voluntária, teria tentado subtraído 

para si, coisa alheia móvel, qual seja, 380 (trezentos e oitenta) metros de 

cabos de energia, pertencente à Luiz Correa da Silva , não se 

concretizando e empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua 

vontade.

II – Da marcha processual.

3. A denúncia foi recebida no dia 15.12.2017 (fls. 32/32-v).

4. Citado (fl. 45-v), apresentou resposta à acusação (fls. 46).

5. Em audiência (fls. 73/77), foram ouvidas as testemunhas, bem como se 

procedeu ao interrogatório do réu (fls. 64/66).

6. O Ministério Público Estadual, apresentou memoriais escritos, pleiteando 

a condenação do réu na conduta do artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, 

ambos do Código Penal (fls. 81/85).

7. A prestigiada defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado 

(fls. 86/95).

8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório estritamente necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

9. Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito 

de tentativa de furto previsto no art. 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do 

Código Penal.

III – Do delito de furto.

10. O artigo 155, caput, do Estatuto Penal, traz a figura típica do crime de 

furto, vejamos.

11. Eis a legislação:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

12. Verifico que o fato narrado encaixa-se perfeitamente ao modelo 

descrito na norma incriminadora, motivo pelo qual permite um juízo de 

censura na conduta praticada pelo réu, impondo-se sua condenação.

 III.I – Da materialidade.

13. A materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado 

ressurge incontestável através do boletim de ocorrência nº 2016.335247 

(fl. 09); termo de exibição e apreensão (fl. 14); auto de avaliação (fl. 17), 

relatório conclusivo da autoridade policial (fls. 26/27), e; depoimento das 

testemunhas em sede policial e judicial, e declaração da vítima (fl. 15) – 

todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime, narrada pelo 

membro do Parquet na exordial acusatória, sendo as principais partes 

abaixo transcritas/mencionadas quando da análise da autoria delitiva.

14. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

III.II – Da autoria.

15. Após análise do conjunto fático e probatório, estas colhidas tanto na 

seara inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva 

está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na 

pessoa do acusado Benedito Silva Jesus, vejamos:

16. As testemunhas Rodrigo Gonçalves Lisboa e Sérgio Manhoni Junior, 
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policiais militares, assentaram, em juízo, afirmaram a prática do crime de 

furto tentado praticado pelo réu, senão vejamos:

“(...) Pelo o que eu me recordo, nós fomos acionados pelo Luis, ele tinha 

detido um rapaz que tinha furtado uns fios da empresa Balneário dele, um 

lugar que tinha piscina, essas coisas e conduzimos o rapaz pra delegacia. 

Promotor: ele chegou a apresentar esses objetos, para o senhor, fios de 

cobre?

 Testemunha: sim, estava dentro de uma sacola, né. Promotor: ele 

reconheceu sem duvida nenhuma que era o Benedito que tinha roubado 

os objetos dele? Testemunha: sim, senhor — mídia digital de fl. 77 - PM 

Rodrigo Gonçalves Lisboa.

"(...) Doutor eu me recordo vagamente, a vitima nos acionou e informou 

que, ele tem um Balneário, e em determinado dia, ele foi nesse Balneário, 

ele notou que tinha esse cidadão que estava subtraindo os fios de cobre, 

e ele visualizou o suspeito, o suspeito chegou a jogar um objeto nele e 

evadiu-se do local, e um dia esse individuo passou na frente da empresa 

dele onde ele (vitima) reconheceu o individuo e o segurou e acionou a 

policia.

 Promotor: aqui na denuncia estava mencionando que era fio de cobre.

 Testemunha: sim, fio de cobre, trezentos ou duzentos metros, não lembro 

o numero exato.

 Promotor: chegou a ver esses fios?

 Testemunha: sim, a gente que conduziu, colocamos o material na 

ocorrência.

 Promotor: a vitima mencionou como estava esses fios? Testemunha: se 

eu não me engano, estava queimado. — mídia digital de fl. 77 - Sérgio 

Manhoni Junior.

17. À vista dos depoimentos, verifico que, após abordagem ao acusado 

no dia seguinte, o qual confessou a empreitada criminosa.

18. Em juízo, inclusive, o acusado confessou a tentativa de subtração dos 

fios de cobre, veja-se:

“Juízo: são verdadeiras essas acusações ou não?

 Réu: sim.

 Juízo: como que foi que aconteceu?

 Réu: quando eu usava, dependência de produto químico, passei em frente 

e vi aquela casa abandonada, e entrei dentro dela.

Juízo: ai você estava levando o fio?

 Réu: ai me deparei com a pessoa e corri e não consegui levar nada.

 Juízo: era que horas mais ou menos?

 Réu: a tarde. (...)". Mídia digital de fl. 68.

19. Assim, resta induvidosa a prática do delito de furto, bem como sua 

autoria.

 20. Desta forma, diante das evidências constatadas pelas provas 

apuradas no bojo dos autos, representada pelas declarações da vítima e 

os depoimentos das testemunhas em harmonia, e ainda, a confissão do 

acusado, e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela 

persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade 

e autoria do crime em tela perpetrado pelo acusado.

 IV – Da culpabilidade.

 21. A priori, vejo não estar presente qualquer causa excludente de 

antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o 

réu era imputável a data do fato típico, possuía potencial consciência da 

ilicitude e era exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou 

obediência hierárquica.

 V – Dispositivo.

22. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR o 

acusado BENEDITO SILVA JESUS, anteriormente qualificado nos autos, 

nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

23. O delito de furto simples possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 

(quatro) anos e multa.

V.I – Da dosimetria da pena.

24. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

25. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias 

do crime. O réu possui antecedentes criminais, eis que há 3 (três) 

registros de antecedentes criminais, ao passo que considerei um nesta 

presente etapa (autos cód. 118795, que gerou o executivo de pena de nº 

8275-04.2018.811.0008), visto que os demais serão analisadas, na 

segunda fase, para não configurar o bis in idem. A personalidade da réu 

não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos 

característica que o desabone. Igualmente, nada desabona sua conduta 

social. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências 

são mínimas, vez que os objetos foram recuperados pela proprietária. 

Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí 

para eclosão do crime. Deste modo, sendo todas as circunstâncias 

judiciais favoráveis, APLICO a pena-base acima de seu mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) ano e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

26. Verifico a presença da circunstância agravante reincidência (art. 61, 

inc. I, do CP), vez que consta registro de duas condenações (autos cód. 

133290 e 107688, que geraram o executivo de pena 

1282-76.2017.811.0008), razão pela qual, AUMENTO a reprimenda em 04 

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Lado 

outro, faz-se presente a atenuante confissão, considerada na fase judicial 

(art. 65, inc. III, d, do CP, motivo pelo qual REDUZO a reprimenda em 02 

(dois) meses de reclusão e 05 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), 

ENCONTRANDO-A em 01 (um) ano e 06 (quatro) meses de reclusão e 20 

(vinte) dias-multa.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

27. Inexistentes causas de aumento. De outro lado, verifico a causa de 

diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, pelo 

que procedo a redução em 1/3 (um terço), uma vez que o acusado 

percorreu todo o percurso do iter criminis, não consumando o furto por 

motivos alheios a sua vontade e ainda, em razão de nesta fase da 

dosimetria da pena haver a possibilidade da mesma ser reduzida abaixo 

de seu mínimo legal, encontro-a em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, tornando-a em DEFINITIVO, à míngua de quaisquer causas de 

aumento capazes de modificar a pena para o crime de estupro em sua 

forma tentada.

V.II – Do Regime.

28. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, 

§2°, “b” e “c”, do Código Penal Brasileiro, vez que reincidente o réu.

V.III – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão 

condicional da pena.

29. Por se tratar de réu reincidente, DEIXO de aplicar os benefícios 

referidos previstos no artigo 44 e 77, ambos do Código Penal.

V.IV – Da possibilidade de recorrer em liberdade.

30. Em atenção às particularidades do caso, tendo em vista a pena e 

regime aplicado, CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em 

liberdade, deveras, ausentes os requisitos mantenedores da prisão (art. 

312 do CPP).

V. V – Da ausência de condenação indenizatória.

 31. No presente caso não cabe à aplicação do artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, tendo em vista que a infração praticada pelo 

réu não ocasionou nenhum dano patrimonial, vez que os objetos furtados 

foram devolvidos à vitima, conforme auto de entrega de fl. 18.

 VI – Das determinações finais.

32. ARBITRO o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de honorários 

advocatícios, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, considerando a 

atuação do causídico.

33. COMUNIQUEM-SE os processos executivos de pena do reeducando 

(códigos n. 1282-76.2017.811.0008 e 8275-04.2018.811.0008), acerca 

desta sentença.

34. INTIME-SE o condenado, a defesa técnica e o MPE para conhecimento 

desta (art. 392 do CPP).

35. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deverá o réu 

arcar com as custas e despesas processuais, ficando suspenso o 

pagamento conforme art. 12 da Lei 1.060/50.

36. Transitada em julgado a decisão condenatória, lance o nome do 

Acusado no rol de culpados, EXPEÇA-SE guia de execução definitiva nos 

termos da CNGCJ/MT, OFICIE-SE aos órgãos criminais de registro como de 

praxe e COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral nos termos estanques na 

CNGC/MT, eis que operada a autoridade da coisa julgada.

37. PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Barra do Bugres/MT, 11 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 129408 Nr: 6229-76.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - 

OAB:19.538/MT

 Autos do Processo de Código nº. 129408.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Wilson Santana.

SENTENÇA

Ação penal – homicídio culposo e embriaguez ao volante na direção de 

veículo automotor – provas fortes, seguras e harmônicas – condenação – 

procedência.

Vistos.

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra WILSON 

SANTANA, anteriormente qualificado nos autos, dando-o como incursos 

nos delitos descritos nos artigos 302, caput, e 306, caput, ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro.

I – Da conduta arrogada ao réu.

I.I – 1º (primeiro) fato.

2. Narra a denúncia que na data de 16 de setembro de 2017, por volta das 

13h30, na Rodovia MT 358, na zona rural, na cidade de Nova Olímpia/MT, o 

denunciado, agindo de forma imprudente, praticou homicídio culposo na 

direção do veículo automotor contra a vítima Silvano Leita da Silva.

I.II – 2º (segundo) fato.

3. Ainda, narra que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o mesmo 

conduziu o veículo automotor, caminhão M. Benz, Placa ACD 3701, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

II – Da marcha processual.

4. A denúncia foi recebida em 08.02.2018 (fl. 59/59-v) e citado (fl. 64), o 

acusado apresentou resposta à acusação (fl. 72).

5. Em audiência (fl. 84, fls. 91/95) foram ouvidas três testemunhas, bem 

como concedido prazo para apresentação das alegações finais.

6. O órgão ministerial, em suas argumentações, reiterou a necessidade da 

condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 100/108).

 7. A prestigiada Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do 

indigitado, argumentando que restou provado no feito que o mesmo não 

teve culpa. Ainda, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da 

pena no mínimo legal (fls. 109/117).

É o quanto basta relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

8. Pois bem, a inculpação que pesa sobre o acusado Wilson Santana, diz 

respeito aos delitos de homicídio culposo e embriaguez ao volante na 

direção de veículo automotor, estes perpetrados em face da vítima Silvano 

Leite da Silva.

III – Do delito de homicídio culposo.

9. A descrição do crime de homicídio culposo na direção de veículo 

automotor encontra-se tipificada no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97, e 

tem a seguinte redação:

“Art. 302 - Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

 Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

10. Neste acontecimento infeliz, segundo o Parquet em suas alegações 

finais, houve culpa do acusado Wilson Santana, uma vez que conduzia o 

caminhão M. Bens, de placa AD-3701, embriagado, não observado o seu 

dever objeto de cuidado e agindo negligentemente, porquanto o veículo 

encontrava-se em condições precárias, sem condições de tráfego, om o 

licenciamento vencido, sem banco de passageiros e cinto de segurança, 

sendo que a vítima encontrava-se sentada em um tronco de madeira. 

Devido as condições do veículo, a barra de direção quebrou e 

considerando o estado do denunciado, este perdeu o controle do 

automotor, cruzou a pista e adentrou o canavial na lateral da rodovia, o 

que obrigou a vítima saltar do caminhão, causando a sua.

11. Nota-se que a conduta narrada no primeiro fato amolda-se 

perfeitamente ao modelo de fato contido na norma penal incriminadora e a 

análise do espeque probatório, acostado nos autos, demonstra a 

materialidade do delito e certeza da autoria e a culpa do acusado, o que 

permite um juízo de reprovação na conduta perpetrada por este, 

impondo-se a sua condenação. Explico.

 III.I – Da materialidade delitiva.

12. No que toca à materialidade do delito, tem-se a comprovação 

necessária no auto de prisão em flagrante (fl. 08); boletim de ocorrência 

nº 2017.31009 (fl. 21/22); certidão de óbito (fl. 48); relatório conclusivo da 

autoridade policial (fls. 50/52); exame necroscópico (fls. 66/70), bem como 

declarações/depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu em 

fase extrajudicial e judicial, cujo principais trechos serão transcritos no 

item abaixo, – todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime, 

narrada pelo membro do Parquet na exordial acusatória.

III.II – Da autoria delitiva.

13. Demonstrada a materialidade do crime, a autoria do réu também é 

comprovada pelas provas colhidas nos autos, senão vejamos:

14. O réu Wilson Santana, tanto em sede policial (fls. 16/17), como em 

sede judicial, confessou que a vítima, seu cunhado, estava sentada em um 

“toco” de madeira, pois o caminhão não tinha banco de passageiro, e que 

passaram em um lugar e beberam bebida alcoólica. Relatou que quando 

chegou próximo da curva de Nova Olímpia, escapou a barra de direção do 

veículo, fazendo com o que o veículo saísse da pista de rolagem. Com isso 

a vítima se assustou e saltou do caminhão, vindo o caminhão a passar por 

dela, causando sua morte.

 15. Não bastando as declarações do incriminado em juízo, para 

comprovar a autoria do delito cometido pelo mesmo, a prova testemunhal 

colhida nos autos fortalece ainda mais a imputação do crime a ele.

16. A testemunha Luiz Rafael Pereira em sede judicial, relatou que 

presenciou o acidente, ou seja, viu o caminhão saindo fora da estrada de 

Nova Olímpia sentido Assari, parou seu carro para prestar socorro. Segue 

afirmando que o caminhão era bem valho e que percebeu, após um tempo, 

que o acusado estava embriagado.

17. A testemunha Daniel Almeida Brito, policial militar, sob o contraditório 

judicial, ratificou suas declarações ofertadas na fase inquisitorial 

realçando que “estava em serviço no dia e como solicitado ligaram 

informando um acidente sentido Assari, e ali próximo a curva o caminhão 

estava fora, quando eu cheguei lá o caminhão estava fora, lá em baixo e 

dai acompanha lá o trajeto que o caminhão fez e lá em baixo estava o 

rapaz já sem vida, a vitima. Foi feito o teste de etilômetro, ele assoprou e 

foi constatado que ele estava embriagado, a principio o que a cena 

demonstrava ser é que ele pulou do caminhão ou o caminhão passou por 

cima dele (...) o caminhão estava todo sem condição de uso, 

extremamente precário o caminhão sem condições de estar rodando”.

18. As provas existentes nos autos estão a evidenciar com clareza solar, 

que o acusado, com sua conduta (negligência) cometeu o crime de 

homicídio culposo na direção de veículo automotor.

19. Evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, resta, por fim, a 

realização da análise quanto à configuração da culpa do acusado.

20. A tipicidade do crime culposo se aperfeiçoa com a constatação da 

inobservância do dever objetivo de cuidado, dever este muitas vezes 

estabelecido em lei, mormente nas atividades regulamentadas, como, por 

exemplo, a condução de veículos automotores. Dessa forma, a disciplina 

legal aplicável ao caso está contida no Código de Trânsito Brasileiro, além 

de, é claro, nas regras sociais e nas máximas da experiência.

 21. A responsabilidade do incriminado pelo delito é manifesta.

22. Assim, vislumbro que as provas colhidas tanto na fase polical quanto 

judicial alinham-se no sentido de que o increpado estava trafegando com 

sua capacidade psicomotora alterada, sob a influência de álcool, além do 

estado precário de conservação do caminhão, vindo perder o controle do 

mesmo, após escapar a barra de direção, fazendo com que a vítima se 

assustasse e saltasse do mesmo, fatores que contribuíram diretamente 

para a ocorrência do acidente e consequentemente a morte da vítima.

23. Frise-se, a propósito, que não se vislumbra, nas declarações das 

testemunhas, o desígnio de causar, injustamente, qualquer prejuízo ao 

acusado, razão pela qual suas palavras, aliadas ao restante da prova, 

mostram-se hábeis a afirmar e a comprovar, seguramente, a negligência 

do réu.

 24. Ante a comprovação da culpa do condutor, condená-lo é a medida 

que se impõe.

III.III – Da culpabilidade.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 294 de 2710



25. A priori, vejo não estar presente qualquer causa excludente de 

antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o 

réu era imputável a data do fato típico, possuía potencial consciência da 

ilicitude e era exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou 

obediência hierárquica.

 IV – Do delito de embriaguez ao volante.

26. O artigo 306, caput, da Lei nº. 9.503/1997, traz a figura típica do delito 

de embriaguez ao volante, vejamos.

27. Eis a legislação:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.”

 IV.I – Da materialidade.

28. No que toca à materialidade do delito, tem-se a comprovação 

necessária no auto de prisão em flagrante (fl. 08); boletim de ocorrência 

nº 2017.31009 (fl. 21/22); fotocópia do teste de etilômetro (fl. 23), bem 

como dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do acusado em 

sede policial e judicial, todos inequivocamente indicando a ocorrência do 

delito de embriaguez ao volante, sendo as principais partes abaixo 

transcritas/mencionados quando da análise da autoria delitiva.

29. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

III.II – Da autoria delitiva.

30. Após análise do conjunto fático e probatório, colhidas tanto na seara 

inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva está 

identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa 

de acusado Wilson Santana, vejamos:

32. O réu Wilson Santana, tanto em sede policial (fls. 16/17), como em 

sede judicial, confessou que passou em um lugar e bebeu bebida 

alcoólica.

 33. Não bastando as declarações do incriminado em juízo, para 

comprovar a autoria do delito cometido pelo mesmo, a prova testemunhal 

colhida nos autos fortalece ainda mais a imputação do crime a ele.

34. A testemunha Luiz Rafael Pereira em sede judicial, relatou que 

presenciou o acidente, ou seja, viu o caminhão saindo fora da estrada de 

Nova Olímpia sentido Assari, parou seu carro para prestar socorro. Segue 

afirmando que o caminhão era bem valho e que percebeu, após um tempo, 

que o acusado estava embriagado.

35. A testemunha Daniel Almeida Brito, policial militar, sob o contraditório 

judicial, ratificou suas declarações ofertadas na fase inquisitorial 

realçando que “estava em serviço no dia e como solicitado ligaram 

informando um acidente sentido Assari, e ali próximo a curva o caminhão 

estava fora, quando eu cheguei lá o caminhão estava fora, lá em baixo e 

dai acompanha lá o trajeto que o caminhão fez e lá em baixo estava o 

rapaz já sem vida, a vitima. Foi feito o teste de etilômetro, ele assoprou e 

foi constatado que ele estava embriagado, (...)”

36. Nota-se que o depoimento da testemunha está em consonância ao 

narrado pelo acusado, visto que ambos descreveram de forma minuciosa 

os fatos ocorridos antes e durante a prática do delito.

37. Insta, ainda, salientar que, a precedência das informações vinculando 

o denunciado ao delito de embriaguez ao volante, permite a alocação da 

conduta na descrição do art. 306, caput, da Lei nº. 9.503/1997, mormente 

a palavra uníssona das testemunhas em sentido incriminador e da própria 

confissão do réu de que ingeriu bebida alcoólica naquele fatídico dia.

38. Portanto, “in casu”, tenho que o crime descrito encontra-se 

devidamente caracterizado pelo acusado WILSON SANTANA, ante o 

conjunto harmônico das provas, colhidas tanto na seara inquisitorial 

quanto judicial.

IV.III – Da culpabilidade.

 39. A “priori”, vejo não estar presente qualquer causa excludente de 

antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o 

acusado era imputável a data do fato típico, possuía potencial consciência 

da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob 

coação ou obediência hierárquica. Do mais, passo a análise da pena a ser 

aplicada ao réu, observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 

68 do CP (STF-RTJ 143/212).

V – Dispositivo.

40. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR o 

acusado WILSON SANTANA, qualificado, nas penas do artigos 302, 

caput, e artigo 306, caput, ambos da Lei 9.503/97.

 V.I – Da dosimetria da pena de homicídio culposo na direção de veículo 

automotor.

41. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena para o crime encontrado.

42. O Código Nacional de Trânsito atribui ao delito previsto no artigo 302, 

as penas de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

a) Circunstâncias judiciais

43. A culpabilidade do Réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias 

do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao Réu, 

pois próprias do crime. A personalidade do Réu não deve ser considerada 

em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o 

desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do Réu, não há 

registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime não deve ser 

valorados em desfavor deste. Avaliando o comportamento da vítima, 

ressai que ela contribuiu para eclosão do crime, vez que saltou do 

caminhão. Assim, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis 

aplico a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

detenção.

b) Circunstâncias legais: atenuantes e agravantes

44. Não há circunstância agravante, contudo, estão presentes as 

atenuantes da confissão, o que forçaria a um decréscimo da pena. 

Todavia, DEIXO de reduzi-la porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la 

contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

c) Causas de diminuição e aumento

 45. Face a inexistência de causa de aumento e diminuição de pena, 

TORNO-A DEFINITIVA em 02 (dois) anos de detenção.

46. DECRETO, em desfavor do acusado, a suspensão de sua Carteira 

Nacional de Habilitação para dirigir veículo automotor. Esta penalidade terá 

a duração de 06 (seis) meses, consoante artigo 293 da Lei nº 9.503/97, 

levando-se em consideração a gravidade do delito perpetrado pelo 

mesmo.

V.II – Da dosimetria da pena quanto ao delito de embriaguez ao volante.

47. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena para o crime encontrado.

48. O Código Nacional de Trânsito atribui ao delito previsto no artigo 306, 

as penas de detenção, de seis a três anos, e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)

49. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias 

do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao réu, 

pois próprias do crime. A personalidade do réu não deve ser considerada 

em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o 

desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Não há 

registros de antecedentes criminais. Não há o que ser avaliado quanto ao 

comportamento da vítima. Assim, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis a este, APLICO a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

 50. Não há circunstância agravante, contudo, estão presentes as 

atenuantes da confissão, o que forçaria a um decréscimo da pena. 

Todavia, DEIXO de reduzi-la porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la 

contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

c) Das causas de aumento e de diminuição

51. Face à inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos (art. 49 do CP), para reprovação e prevenção do delito 

em testilha.

52. DECRETO, em desfavor do acusado, a suspensão de sua Carteira 

Nacional de Habilitação para dirigir veículo automotor. Esta penalidade terá 

a duração de 06 (seis) meses, consoante artigo 293 da Lei nº 9.503/97, 

levando-se em consideração a gravidade do delito perpetrado pelo 

mesmo.

VI - Do concurso material

53. De acordo com o artigo 69 do Código Penal, tendo o agente, mediante 

mais de uma ação, praticado dois crimes, APLICO cumulativamente as 

penas privativas de liberdade, ficando o acusado DEFINITIVAMENTE 
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condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), para a reprovação e prevenção 

do crime em testilha. DECRETO, em desfavor do acusado, a suspensão de 

sua Carteira Nacional de Habilitação para dirigir veículo automotor. Esta 

penalidade terá a duração de 01 (um) ano, consoante artigo 293 da Lei nº 

9.503/97, levando-se em consideração a gravidade do delito perpetrado 

pelo mesmo

VII. - Do Regime.

54. FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, 

“c”, do Código Penal Brasileiro.

VIII – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão 

condicional da pena.

55. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto 

no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada, duas penas restritivas de direito, nos 

termos do §2º, do dispositivo supracitado. A primeira consistente em 

prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, que deverá 

ser transferido para a conta do Conselho da Comunidade de Barra do 

Bugres-MT, Cooperativa Sicredi, Agência 0804, Conta Corrente 08734-3 e, 

a segunda consistente em prestação de serviços a comunidade, (art. 43, 

IV, do CP), a qual será definida pelo juízo da execução.

56. Em atenção às particularidades do caso, CONCEDO a possibilidade 

do(a) acusado(a) apelar em liberdade, deveras, não estão presentes os 

requisitos ensejadores/mantenedores da prisão (art. 312 do CPP).

57. DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, nos termos do art. 387, inc. IV do CPP, tendo em vista que não há 

nos autos elementos suficientes para condenação desta.

VII – Das determinações finais.

58. ARBITRO o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de honorários 

advocatícios, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, considerando a 

atuação do causídico.

59. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deverá o réu 

arcar com as custas e despesas processuais, ficando suspenso o 

pagamento conforme art. 12 da Lei 1.060/50.

60. INTIME-SE o acusado pessoalmente, nos termos do inciso I, do artigo 

392, do CPP.

61. INTIME-SE o MPE pessoalmente e a defesa técnica.

62. OFICIE-SE o cidetran/detran competente.

63. Transitando em julgado a decisão condenatória, lance o nome do 

Acusado no rol de culpados, EXPEÇA-SE guia de execução definitiva nos 

termos da CNGCJ/MT, OFICIE-SE aos órgãos criminais de registro como de 

praxe e COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral nos termos estanques na 

CNGC/MT, eis que operada a autoridade da coisa julgada.

64. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129408 Nr: 6229-76.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - 

OAB:19.538/MT

 V – Dispositivo.

40. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR o 

acusado WILSON SANTANA, qualificado, nas penas do artigos 302, 

caput, e artigo 306, caput, ambos da Lei 9.503/97.

 V.I – Da dosimetria da pena de homicídio culposo na direção de veículo 

automotor.

41. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena para o crime encontrado.

42. O Código Nacional de Trânsito atribui ao delito previsto no artigo 302, 

as penas de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

a) Circunstâncias judiciais

43. A culpabilidade do Réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias 

do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao Réu, 

pois próprias do crime. A personalidade do Réu não deve ser considerada 

em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o 

desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do Réu, não há 

registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime não deve ser 

valorados em desfavor deste. Avaliando o comportamento da vítima, 

ressai que ela contribuiu para eclosão do crime, vez que saltou do 

caminhão. Assim, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis 

aplico a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

detenção.

b) Circunstâncias legais: atenuantes e agravantes

44. Não há circunstância agravante, contudo, estão presentes as 

atenuantes da confissão, o que forçaria a um decréscimo da pena. 

Todavia, DEIXO de reduzi-la porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la 

contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

c) Causas de diminuição e aumento

 45. Face a inexistência de causa de aumento e diminuição de pena, 

TORNO-A DEFINITIVA em 02 (dois) anos de detenção.

46. DECRETO, em desfavor do acusado, a suspensão de sua Carteira 

Nacional de Habilitação para dirigir veículo automotor. Esta penalidade terá 

a duração de 06 (seis) meses, consoante artigo 293 da Lei nº 9.503/97, 

levando-se em consideração a gravidade do delito perpetrado pelo 

mesmo.

V.II – Da dosimetria da pena quanto ao delito de embriaguez ao volante.

47. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena para o crime encontrado.

48. O Código Nacional de Trânsito atribui ao delito previsto no artigo 306, 

as penas de detenção, de seis a três anos, e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)

49. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias 

do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao réu, 

pois próprias do crime. A personalidade do réu não deve ser considerada 

em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o 

desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Não há 

registros de antecedentes criminais. Não há o que ser avaliado quanto ao 

comportamento da vítima. Assim, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis a este, APLICO a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

 50. Não há circunstância agravante, contudo, estão presentes as 

atenuantes da confissão, o que forçaria a um decréscimo da pena. 

Todavia, DEIXO de reduzi-la porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la 

contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

c) Das causas de aumento e de diminuição

51. Face à inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos (art. 49 do CP), para reprovação e prevenção do delito 

em testilha.

52. DECRETO, em desfavor do acusado, a suspensão de sua Carteira 

Nacional de Habilitação para dirigir veículo automotor. Esta penalidade terá 

a duração de 06 (seis) meses, consoante artigo 293 da Lei nº 9.503/97, 

levando-se em consideração a gravidade do delito perpetrado pelo 

mesmo.

VI - Do concurso material

53. De acordo com o artigo 69 do Código Penal, tendo o agente, mediante 

mais de uma ação, praticado dois crimes, APLICO cumulativamente as 

penas privativas de liberdade, ficando o acusado DEFINITIVAMENTE 

condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), para a reprovação e prevenção 

do crime em testilha. DECRETO, em desfavor do acusado, a suspensão de 

sua Carteira Nacional de Habilitação para dirigir veículo automotor. Esta 
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penalidade terá a duração de 01 (um) ano, consoante artigo 293 da Lei nº 

9.503/97, levando-se em consideração a gravidade do delito perpetrado 

pelo mesmo

VII. - Do Regime.

54. FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, 

“c”, do Código Penal Brasileiro.

VIII – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão 

condicional da pena.

55. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto 

no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada, duas penas restritivas de direito, nos 

termos do §2º, do dispositivo supracitado. A primeira consistente em 

prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, que deverá 

ser transferido para a conta do Conselho da Comunidade de Barra do 

Bugres-MT, Cooperativa Sicredi, Agência 0804, Conta Corrente 08734-3 e, 

a segunda consistente em prestação de serviços a comunidade, (art. 43, 

IV, do CP), a qual será definida pelo juízo da execução.

56. Em atenção às particularidades do caso, CONCEDO a possibilidade 

do(a) acusado(a) apelar em liberdade, deveras, não estão presentes os 

requisitos ensejadores/mantenedores da prisão (art. 312 do CPP).

57. DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, nos termos do art. 387, inc. IV do CPP, tendo em vista que não há 

nos autos elementos suficientes para condenação desta.

VII – Das determinações finais.

58. ARBITRO o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de honorários 

advocatícios, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, considerando a 

atuação do causídico.

59. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deverá o réu 

arcar com as custas e despesas processuais, ficando suspenso o 

pagamento conforme art. 12 da Lei 1.060/50.

60. INTIME-SE o acusado pessoalmente, nos termos do inciso I, do artigo 

392, do CPP.

61. INTIME-SE o MPE pessoalmente e a defesa técnica.

62. OFICIE-SE o cidetran/detran competente.

63. Transitando em julgado a decisão condenatória, lance o nome do 

Acusado no rol de culpados, EXPEÇA-SE guia de execução definitiva nos 

termos da CNGCJ/MT, OFICIE-SE aos órgãos criminais de registro como de 

praxe e COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral nos termos estanques na 

CNGC/MT, eis que operada a autoridade da coisa julgada.

64. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 147139 Nr: 492-24.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEDSON DOS SANTOS LIMA, DYONATAN 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538 OAB MT, NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Autos n. 492-24.2019.811.0008 (cód. 147139).

Vistos.

 1. DEFIRO a cota ministerial de fl. 117 e, para tanto, EXPEÇA-SE carta 

precatória visando a citação pessoal do acusado.

2. Após, CERTIFIQUE-SE o necessário e FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 09 de maio de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 147139 Nr: 492-24.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEDSON DOS SANTOS LIMA, DYONATAN 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538 OAB MT, NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à 

acusação (fls. 114), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.2. Desta forma, não sendo o caso de 

absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/09/2019, às 15h00.3. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP. 4. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que a diligente 

gestora judiciária expeça a

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 147139 Nr: 492-24.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEDSON DOS SANTOS LIMA, DYONATAN 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538 OAB MT, NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 OCORRÊNCIA

 Aberta a audiência, presidida pelo Juiz de Direito indicado, constatou-se a 

presença acima, procedendo-se ao/à depoimento/oitiva/interrogatório, 

todos esclarecidos, cientes e de acordo com as regras de utilização, 

publicidade, segurança e conservação do registro audiovisual para coleta 

da prova oral, manifestação das partes e decisões judiciais proferidas 

nesta oralidade, conforme seção 20, capítulo 2 da CNGC, § 1º do art. 405 

do CPP, Lei 11.419/06 e EC 45/2004.

Inicialmente, a defesa pugnou pelo prosseguimento da presente oralidade, 

para que se proceda a oitiva das testemunhas presentes e o interrogatório 

do acusado Jaedson dos Santos Lima, enquanto aguarda-se o 

cumprimento da carta precatória expedida para o interrogatório do 

acusado Dyonatan da Silva Barbosa, requerendo a dispensa do mesmo 

nesta solenidade oral, por não vislumbrar prejuízo algum. Ainda, requereu 

a inversão procedimental, para que o interrogatório fosse realizado antes 

de dar continuidade às oitivas das testemunhas, vez que não vislumbra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 297 de 2710



qualquer prejuízo, para que, posteriormente a acusação verifique a 

necessidade da oitivas daquelas.

Instrução processual.

A acusação e a defesa desistiram da oitiva da vítima João Eduardo 

Doingos de Alencar e das testemunhas Túlio Oliveira Garcia, Ellbis 

Rodrigues da Costa, Juliana Alves Domingos de Alencar, Ilda de Souza 

Ribeiro e Moabe Ramos Martins.

DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e de 

gravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) DEFIRO os pedidos de dispensa da presença do(s) acusado(s) 

Dyonatan da Silva Barbosa, bem como a inversão procedimental, vez que 

não vislumbro prejuízo a defesa, vez que, consoante esta, inclusive, 

pontuou acima, foi expedida missiva para o(s) interrogatório(s).

3) Considerando a declaração de constrangimento das vítimas Fernanda 

Alves Domingos de Alencar e Rosemary Alves do Prado, plenamente 

aceitáveis em casos tais, e não havendo possibilidade de realização das 

oitivas por videoconferência, APLICO o artigo 217 do CPP para sua oitiva.

 4) No que toca ao pedido para acesso e análise dos aparelhos celulares 

apreendidos, consoante às fls. 142/143, mister ordem judicial, razão pela 

qual, AUTORIZO o acesso e análise aos dados dos aparelhos celulares 

apreendidos nos presentes autos, nos moldes do entendimento do C. STJ:

“Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia 

por meio da extração de dados e de conversas registradas no whatsapp 

presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o 

aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. STJ. 

6ª Turma. RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016.”

 5) CIENTIFIQUE-SE a autoridade policial acerca desta decisão. Decorridos 

10 (dez) dias da entrega do mandado à respectiva autoridade policial, 

deve ela juntar nestes autos o imprescindível relatório conclusivo, do qual 

se dará vista ao MPE por 05 dias, quando então o feito me virá concluso 

para deliberação final.

6) OBSERVE o gestor judiciário os prazos de regência quanto à missiva 

expedida.

7) Juntada a carta precatória devidamente cumprida, encerrada a 

instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, para apresentação dos memoriais finais.

8) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 16h02 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

JUIZ __________________________________________

PROMOTOR __________________________________________

ADVOGADO __________________________________________

ACUSADO __________________________________________

ACADÊMICO __________________________________________

ACADÊMICO __________________________________________

ACADÊMICO __________________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 157933 Nr: 7177-47.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9.823

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 53/56), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/02/2020, às 14h00.

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 16 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 147139 Nr: 492-24.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEDSON DOS SANTOS LIMA, DYONATAN 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538 OAB MT, NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 147139

Autor: Ministério Público Estadual.

Réus: Jaedson dos Santos Lima.

Dyonatan da Silva Barbosa.

 SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de ação penal deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra JAEDSON DOS SANTOS LIMA e DYONATAN DA SILVA 

BARBOSA, qualificados nos autos, dando-os como incursos no ilícito 

penal tracejado no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do 

artigo 70, todos do Código Penal.

I – Das condutas arrogadas aos réus.

2. Noticia a peça persecutória que no dia 21 de janeiro de 2019, por volta 

das 21h30min, na residência particular localizada na rua Ernesto de Souza 

Ferraz, nº 1014-S, Bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Nova 

Olímpia/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, mediante 

concurso de pessoas e grave ameaça, exercida com emprego de arma de 

fogo, às vítimas Rosemary Alves do Prado, João Eduardo Domingo de 

Alencar e Fernanda Alves Domingos de Alencar, subtraíram para proveito 

de ambos, 01 (uma) caminhonete Placa NPQ-4329 e 01 (um) celular LG, 

K10.

II – Da marcha processual.

 3. A denúncia foi recebida em 14/02/2019 (fl. 93/93-v).

4. Citados (fl. 111, fl. 128), os acusados apresentaram resposta à 

acusação (fls. 118).

5. Em sede judicial (fls. 145/150, fls. 172/174) foram ouvidas as 

testemunhas, bem como procedido os interrogatórios dos réus. Demais 

disso, foi concedido prazo ao Ministério Publico e à defesa para 
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apresentação de memoriais finais.

 6. O Ministério Público Estadual, em alegações finais, reiterou a 

necessidade de condenação dos réus (fls. 179/187). A guerreada defesa, 

por sua vez, propugnou pela absolvição dos acusados, ante a 

insuficiência de provas (fls. 188/192).

É o que cumpria relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

7. Pois bem, a imputação que pesa sobre os increpados JAEDSON DOS 

SANTOS LIMA e DYONATAN DA SILVA BARBOSA encontra-se albergada 

nos art. 157, § 2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, todos do Código 

Penal, diante dos fatos ocorridos no dia 21/01/2019.

III – Do delito de roubo.

8. O artigo 157 do Código Penal descreve a figura típica do crime de roubo, 

e o seu §2º as hipóteses de causa de aumento, vejamos o tipo penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...);

 II – se há o concurso de duas ou mais pessoas.

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

 I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

 (...)”

 9. Verifico que o fato narrado encaixa-se perfeitamente ao modelo 

descrito na norma incriminadora, motivo pelo qual permite um juízo de 

censura na conduta praticada pelos denunciados, impondo-se a 

procedência do pleito condenatório.

III.I – Do réu Jaedson dos Santos Lima

III.I.I - Da Materialidade Delitiva

10. O roubo, capitulado no artigo 157 do Código Penal, consiste em 

subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 

reduzido à impossibilidade de resistência. Assim, a subtração opera-se 

através da grave ameaça ou violência à pessoa.

11. A materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado 

ressurge incontestável através do auto de prisão em flagrante (fl. 09) 

boletim de ocorrência (fls. 08/09); termo de apreensão (fl. 54); auto de 

avaliação (fl. 58); termo de entrega (fl. 56); relatório conclusivo da 

autoridade policial (fls. 46/48), declaração das vítimas (fls. 13/25) e 

interrogatórios dos acusados– todos inequivocamente indicando a 

ocorrência do crime roubo, sendo as principais partes abaixo 

transcritas/mencionados quando da análise da autoria delitiva.

12. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

III.I.II – Da autoria.

13. Após análise do conjunto fático e probatório, colhidas tanto na seara 

inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva está 

identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa 

do acusado Jaedson dos Santos Lima em coatoria delitiva com Dyonatan 

da Silva Barbosa, vejamos:

14. A vítima Fernanda Alves Domingos de Alencar, em sede judicial, 

afirmou, veja-se:

“(...) Então, meu pai estava no sítio e chegou foi tomar um banho, minha 

mãe estava recolhendo as cadeiras da área, que a gente estava 

guardando, na frente de casa, porque não tinha garagem até então. 

Quando minha mãe foi recolher, eu fui colocar a comida do meu filho, pra 

deixar ele jantando. Enquanto ela estava recolhendo, eles entraram. Até 

então, ela achou que fosse algum primo, alguém fazendo brincadeira, 

porque eles chegaram com arma e moto em cima. E quando eu vi, ela falou 

algo pro meu pai que estava tomando banho, quando eu escutei ela 

falando eu fui ver o que era. Foi quando eu encontrei ela vindo, no nosso 

lado da cozinha e do banheiro que fica no corredor e eu fui de encontro. E 

eu vi que o rapaz, o Dyonatan estava com ela de pendurado assim, e com 

a arma na cabeça, foi quando logo eu peguei meu filho, abracei com ele e 

fui seguindo ele. Ai ele estava muito nervoso, foram lá em casa com esses 

dois, e eles colocaram a gente no quarto, eu, minha mãe e meu menino e 

depois, meu pai saiu do banheiro e também entrou no quarto. Quando eles 

começaram a pedir dinheiro, chave da camionete que a gente tinha, só que 

nisso ele também estava muito nervoso. Promotor: O aparelho celular era 

seu? Vítima: Sim, ele pegou porque estava no meu bolso, na hora e não 

tinha bem como esconder. Promotor: Deu pra ver a arma de fogo? Vítima: 

sim, minha mãe disse que eles chegaram com ela tampada em alguma 

coisa, o que eles deixaram lá em casa foi uma jaqueta, então eu suponho 

que essa jaqueta estava cobrindo. Ficamos no quarto um bom período, e o 

outro rapaz estava tentando sair na camionete. Ele estava com muita 

dificuldade em sair com ela, e nós estávamos no quarto e com medo de 

acontecer alguma coisa. Pra mim, eu já tinha visto ele por perto de casa, o 

que estava com arma. Promotor quantas pessoas que eram? Vítima: Que 

entraram na minha casa, duas. Promotor: teve alguma agressão física? 

Vitima: na hora que eu fui tentar focar pra reconhecer ele, foi a hora que 

ele me deu um chute no ombro, não foi agressivo, não mexeram como meu 

filho."

 15. Por sua vez, a vitima Rosemary Alves do Prado, narrou o seguinte, 

senão vejamos:

"(...) Esse dia eu tinha saído pra fazer uma caminhada, ai eu cheguei, meu 

marido tinha recém chegado do serviço, e a gente ficou na frente de casa 

um pouco, porque tem um espaço. Ai ele estava cansado e disse que ia 

tomar banho e deitar, e eu, minha filha e meu neto entramos pra dentro. Só 

que nisso, nós deixamos o portão semiaberto, porque a camionete estava 

na frente ali, ele entrou para banhar, a menina foi pra cozinha com o bebê 

dela, e eu fui juntar as cadeiras pra gente colocar a camionete na área da 

frente. Nesse intervalo que eu estava empilhando as cadeiras uma dentro 

da outra pra colocar dentro de casa, pra por a camionete pra dentro, ai 

que chegou aquela moto, rápido. Eu olhei assim, baixei a cabeça e 

continuei colocando minhas cadeiras, eu pensei que fosse alguém 

conhecido, algum parente. Ai, ele falou um negócio, disse que era um 

assalto, parece que estava com pano vermelho assim, eu não prestei 

muita atenção. (...) Ai ele chegou e me pegou e colocar o revolver em mim, 

e eu olhei e pensei que era real. (...) eu desesperei. Promotor: a senhora 

chegou a ver o revolver dele? Vítima: sim, eu vi, assim ele pôs a mão em 

mim e falou vamos procurar (...) Chegaram os dois em uma moto, um 

desceu e foi em direção e o outro ficou na moto, na frente. Nisso nós 

fomos entrando, ele com revolver na minha cabeça, e eu falei que não 

tinha ninguém lá. Eu falei que tinha minha menina e meu esposo que estava 

banhando. E eu falei que era um assalto, mas não podia ser gritado. Eu 

falei umas três ou quatro vezes. E ele saiu cheio de espuma, e foi em 

encontro (...). E eles queriam a chave da camionete, dinheiro. Ai o celular 

que estava mais a vista era o da minha menina. E ai ele pegou o celular (..) 

Tinha uma outra menina ali, temos duas filhas, essa estava lá pro fundo do 

quintal, e eu pensava que ela estava no telefone, e eu pensei que ela ia 

ouvir que era um assalto, que ela ia chamar a policia, mas ela não estava 

no celular ela ficou amoitada lá no fundo. (...) Ai ele pegou já foi pegando a 

chave da camionete pra ele, dinheiro nós falamos que não tinha, ele já foi 

colocando nós no quarto, o Dyonatan que era o que estava armado, e 

outro ficou lá na frente, tentando fazer a camioneta funcionar, ele não 

estava quase conseguindo. A vizinha ela viu como foi a sequencia pra 

sair com a caminhonete. E eu não, eu estava no desespero no quarto, ai 

eu fiquei orando e pedindo à Deus, com meu neto chorando no braço. 

Promotor: só um deles entrou em casa? Vitima: sim, só um entrou. E o 

outro ficou funcionando o carro, a gente deu a chave nó, esqueceram 

uma jaqueta em cima do sofá, que foi entregue na Delegacia. Promotor: foi 

recuperada essa camionete? Vitima: sim, praticamente no mesmo dia. 

Promotor além de apontar a arma, eles falaram alguma coisa ameaçadora 

pra senhora? Vitima: não. Promotor chegaram a agredir alguém 

fisicamente? Vitima: a minha menina que fico olhando ele e ele não gostou. 

(...) Mas sei que a calça dele era preta ou azul muito escuro e a camisa 

riscada de vinho, preta. Promotor: ele estava com alguma mascara? 

Vitima: estavam de capacete, os dois, e luva. O menino da camionete, eu 

não tive tanto contato, mas o da arma, porque ele me abordou (...)”.

16. O réu, por sua vez, em juízo, confessou a prática do delito, vejamos:

"(...) Magistrado: quer dizer algo a respeito? Réu: a camionete sim, sobre a 

camionete? sim. Magistrado: vocês praticaram esse crime? Réu: sim, 

senhor. Magistrado: os dois? Réu: os dois. Magistrado: você e o 

Dyonatan? Réu: sim. Magistrado: como foi isso, desde a elaboração desse 

plano? Réu: eu estava em casa, eu morava sozinho, ele me ligou falando 

que tinha uma camionete pra pegar, estava precisando de dinheiro, aluguel 

estava atrasado, e eu peguei e fui com ele só pra levar ela. Magistrado: 

preciso saber de tudo, se quiser falar, é claro. Réu: ele entrou dentro da 

casa, nós fomos lá e rendemos todo mundo, com arma de fogo. 

Magistrado: quem estava empunhando a arma de fogo? Réu: eu. Mas em 

momento algum chegamos a bater em alguém. Magistrado: mas vocês 

chegaram a ameaçar essas pessoas? Réu: só mandamos todo mundo 
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deitar no chão, só queríamos a camionete, e eu sai na caminhonete. 

Magistrado: quem deu partida na camionete? Réu: eu. Eu que sai com ela, 

porque até então só eu sabia dirigir. Magistrado: e o outro? Réu: ele saiu 

com outra moto. (...) Magistrado: essa arma era de quem? Réu: era minha 

mesmo, só que no meio da correria eu joguei ela fora. Magistrado: onde 

você pegou essa arma? Réu: essa arma eu comprei. Magistrado: com 

quem? Réu: em outra cidade. Magistrado: qual cidade? Réu: Marilândia. 

(...) Magistrado: que arma era essa? Réu: uma 38. Promotor: está 

mencionando na denúncia que vocês levaram celulares também. Réu: sim, 

tudo jogado. Promotor foi jogado fora os celulares? Réu: sim. Promotor: 

quem encomendou essa camionete de vocês? Réu: isso eu já não sabia, 

que isso era do lado dele lá né, eu fui chamado pra pegar a camionete. Só 

pra eu levar ela. Promotor: Levar pra onde? Réu: pra Cuiabá. Promotor: 

tem informação que foi encomendado pelo comando vermelho. Réu: tem 

que ver com ele lá. (...) Promotor: o que o senhor ia ganhar com isso? Réu: 

3.000 reais, uma moto e uma quantia em droga, sou usuário. Promotor: 

quem era a terceira pessoa que estavam com vocês? Réu: no momento do 

roubo, só eu e ele. Promotor: foi mencionado aqui que haviam duas motos 

que chegaram? Réu: só uma moto. Promotor: quem entrou na casa, só o 

senhor? Réu: eu e ele, nós dois entramos".

 17. Nesse ínterim, considerando os depoimentos das vítimas juntamente 

com a confissão do réu, entendo que o liame subjetivo restou 

comprovado.

18. Também entendo demonstradas as causas de aumento de pena 

consistente no concurso de pessoas e violência ou ameaça exercida com 

emprego de arma de foto, pois ambos acusados aderiram ao intento de 

subtraírem os objetos constantes do auto de apreensão, participando dos 

atos de execução do delito, com o emprego de arma de fogo, consoante o 

contexto probatório dos autos.

 19. Desta forma, o arcabouço probatório produzido é suficiente para 

demonstrar a materialidade e a autoria do delito perpetrado, haja vista que 

as palavras das vítimas foram seguras e coerentes, sendo uníssonas em 

apontar o acusado como autor do crime de roubo majorado, em 

consonância com a confissão do réu.

 20. E escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão 

racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria 

do crime em comento.

III.II – Do réu Dyonatan da Silva Barbosa.

III.II.I- Da Materialidade Delitiva

21. O roubo, capitulado no artigo 157 do Código Penal, consiste em 

subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 

reduzido à impossibilidade de resistência. Assim, a subtração opera-se 

através da grave ameaça ou violência à pessoa.

22. A materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado 

ressurge incontestável através do auto de prisão em flagrante (fl. 09) 

boletim de ocorrência (fls. 08/09); termo de apreensão (fl. 54); auto de 

avaliação (fl. 58); termo de entrega (fl. 56); relatório conclusivo da 

autoridade policial (fls. 46/48), declaração das vítimas (fls. 13/25) e 

interrogatórios dos acusados– todos inequivocamente indicando a 

ocorrência do crime roubo, sendo as principais partes abaixo 

transcritas/mencionados quando da análise da autoria delitiva.

23. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

III.II.II – Da autoria.

24. Após análise do conjunto fático e probatório, colhidas tanto na seara 

inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva está 

identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa 

do acusado Dyonatan da Silva Barbosa em coatoria delitiva com Jaedson 

dos Santos Lima, vejamos:

25. A vítima Fernanda Alves Domingos de Alencar, em sede judicial, 

afirmou, veja-se:

“(...) Então, meu pai estava no sítio e chegou foi tomar um banho, minha 

mãe estava recolhendo as cadeiras da área, que a gente estava 

guardando, na frente de casa, porque não tinha garagem até então. 

Quando minha mãe foi recolher, eu fui colocar a comida do meu filho, pra 

deixar ele jantando. Enquanto ela estava recolhendo, eles entraram. Até 

então, ela achou que fosse algum primo, alguém fazendo brincadeira, 

porque eles chegaram com arma e moto em cima. E quando eu vi, ela falou 

algo pro meu pai que estava tomando banho, quando eu escutei ela 

falando eu fui ver o que era. Foi quando eu encontrei ela vindo, no nosso 

lado da cozinha e do banheiro que fica no corredor e eu fui de encontro. E 

eu vi que o rapaz, o Dyonatan estava com ela de pendurado assim, e com 

a arma na cabeça, foi quando logo eu peguei meu filho, abracei com ele e 

fui seguindo ele. Ai ele estava muito nervoso, foram lá em casa com esses 

dois, e eles colocaram a gente no quarto, eu, minha mãe e meu menino e 

depois, meu pai saiu do banheiro e também entrou no quarto. Quando eles 

começaram a pedir dinheiro, chave da camionete que a gente tinha, só que 

nisso ele também estava muito nervoso. Promotor: O aparelho celular era 

seu? Vítima: Sim, ele pegou porque estava no meu bolso, na hora e não 

tinha bem como esconder. Promotor: Deu pra ver a arma de fogo? Vítima: 

sim, minha mãe disse que eles chegaram com ela tampada em alguma 

coisa, o que eles deixaram lá em casa foi uma jaqueta, então eu suponho 

que essa jaqueta estava cobrindo. Ficamos no quarto um bom período, e o 

outro rapaz estava tentando sair na camionete. Ele estava com muita 

dificuldade em sair com ela, e nós estávamos no quarto e com medo de 

acontecer alguma coisa. Pra mim, eu já tinha visto ele por perto de casa, o 

que estava com arma. Promotor quantas pessoas que eram? Vítima: Que 

entraram na minha casa, duas. Promotor: teve alguma agressão física? 

Vitima: na hora que eu fui tentar focar pra reconhecer ele, foi a hora que 

ele me deu um chute no ombro, não foi agressivo, não mexeram como meu 

filho."

 26. Por sua vez, a vitima Rosemary Alves do Prado, narrou o seguinte, 

senão vejamos:

"(...) Esse dia eu tinha saído pra fazer uma caminhada, ai eu cheguei, meu 

marido tinha recém chegado do serviço, e a gente ficou na frente de casa 

um pouco, porque tem um espaço. Ai ele estava cansado e disse que ia 

tomar banho e deitar, e eu, minha filha e meu neto entramos pra dentro. Só 

que nisso, nós deixamos o portão semiaberto, porque a camionete estava 

na frente ali, ele entrou para banhar, a menina foi pra cozinha com o bebê 

dela, e eu fui juntar as cadeiras pra gente colocar a camionete na área da 

frente. Nesse intervalo que eu estava empilhando as cadeiras uma dentro 

da outra pra colocar dentro de casa, pra por a camionete pra dentro, ai 

que chegou aquela moto, rápido. Eu olhei assim, baixei a cabeça e 

continuei colocando minhas cadeiras, eu pensei que fosse alguém 

conhecido, algum parente. Ai, ele falou um negócio, disse que era um 

assalto, parece que estava com pano vermelho assim, eu não prestei 

muita atenção. (...) Ai ele chegou e me pegou e colocar o revolver em mim, 

e eu olhei e pensei que era real. (...) eu desesperei. Promotor: a senhora 

chegou a ver o revolver dele? Vítima: sim, eu vi, assim ele pôs a mão em 

mim e falou vamos procurar (...) Chegaram os dois em uma moto, um 

desceu e foi em direção e o outro ficou na moto, na frente. Nisso nós 

fomos entrando, ele com revolver na minha cabeça, e eu falei que não 

tinha ninguém lá. Eu falei que tinha minha menina e meu esposo que estava 

banhando. E eu falei que era um assalto, mas não podia ser gritado. Eu 

falei umas três ou quatro vezes. E ele saiu cheio de espuma, e foi em 

encontro (...). E eles queriam a chave da camionete, dinheiro. Ai o celular 

que estava mais a vista era o da minha menina. E ai ele pegou o celular (..) 

Tinha uma outra menina ali, temos duas filhas, essa estava lá pro fundo do 

quintal, e eu pensava que ela estava no telefone, e eu pensei que ela ia 

ouvir que era um assalto, que ela ia chamar a policia, mas ela não estava 

no celular ela ficou amoitada lá no fundo. (...) Ai ele pegou já foi pegando a 

chave da camionete pra ele, dinheiro nós falamos que não tinha, ele já foi 

colocando nós no quarto, o Dyonatan que era o que estava armado, e 

outro ficou lá na frente, tentando fazer a camioneta funcionar, ele não 

estava quase conseguindo. A vizinha ela viu como foi a sequencia pra 

sair com a caminhonete. E eu não, eu estava no desespero no quarto, ai 

eu fiquei orando e pedindo à Deus, com meu neto chorando no braço. 

Promotor: só um deles entrou em casa? Vitima: sim, só um entrou. E o 

outro ficou funcionando o carro, a gente deu a chave nó, esqueceram 

uma jaqueta em cima do sofá, que foi entregue na Delegacia. Promotor: foi 

recuperada essa camionete? Vitima: sim, praticamente no mesmo dia. 

Promotor além de apontar a arma, eles falaram alguma coisa ameaçadora 

pra senhora? Vitima: não. Promotor chegaram a agredir alguém 

fisicamente? Vitima: a minha menina que fico olhando ele e ele não gostou. 

(...) Mas sei que a calça dele era preta ou azul muito escuro e a camisa 

riscada de vinho, preta. Promotor: ele estava com alguma mascara? 

Vitima: estavam de capacete, os dois, e luva. O menino da camionete, eu 

não tive tanto contato, mas o da arma, porque ele me abordou (...)”.

27. O réu Jaedson dos Santos Lima, por sua vez, em juízo, confessou a 

prática do delito e a participação do réu Dyonatan da Silva Barbosa, 

vejamos:

"(...) Magistrado: quer dizer algo a respeito? Réu: a camionete sim, sobre a 

camionete? sim. Magistrado: vocês praticaram esse crime? Réu: sim, 

senhor. Magistrado: os dois? Réu: os dois. Magistrado: você e o 
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Dyonatan? Réu: sim. Magistrado: como foi isso, desde a elaboração desse 

plano? Réu: eu estava em casa, eu morava sozinho, ele me ligou falando 

que tinha uma camionete pra pegar, estava precisando de dinheiro, aluguel 

estava atrasado, e eu peguei e fui com ele só pra levar ela. Magistrado: 

preciso saber de tudo, se quiser falar, é claro. Réu: ele entrou dentro da 

casa, nós fomos lá e rendemos todo mundo, com arma de fogo. 

Magistrado: quem estava empunhando a arma de fogo? Réu: eu. Mas em 

momento algum chegamos a bater em alguém. Magistrado: mas vocês 

chegaram a ameaçar essas pessoas? Réu: só mandamos todo mundo 

deitar no chão, só queríamos a camionete, e eu sai na caminhonete. 

Magistrado: quem deu partida na camionete? Réu: eu. Eu que sai com ela, 

porque até então só eu sabia dirigir. Magistrado: e o outro? Réu: ele saiu 

com outra moto. (...) Magistrado: essa arma era de quem? Réu: era minha 

mesmo, só que no meio da correria eu joguei ela fora. Magistrado: onde 

você pegou essa arma? Réu: essa arma eu comprei. Magistrado: com 

quem? Réu: em outra cidade. Magistrado: qual cidade? Réu: Marilândia. 

(...) Magistrado: que arma era essa? Réu: uma 38. Promotor: está 

mencionando na denúncia que vocês levaram celulares também. Réu: sim, 

tudo jogado. Promotor foi jogado fora os celulares? Réu: sim. Promotor: 

quem encomendou essa camionete de vocês? Réu: isso eu já não sabia, 

que isso era do lado dele lá né, eu fui chamado pra pegar a camionete. Só 

pra eu levar ela. Promotor: Levar pra onde? Réu: pra Cuiabá. Promotor: 

tem informação que foi encomendado pelo comando vermelho. Réu: tem 

que ver com ele lá. (...) Promotor: o que o senhor ia ganhar com isso? Réu: 

3.000 reais, uma moto e uma quantia em droga, sou usuário. Promotor: 

quem era a terceira pessoa que estavam com vocês? Réu: no momento do 

roubo, só eu e ele. Promotor: foi mencionado aqui que haviam duas motos 

que chegaram? Réu: só uma moto. Promotor: quem entrou na casa, só o 

senhor? Réu: eu e ele, nós dois entramos".

 28. Assim, a precedência das informações vinculando o denunciado ao 

crime de roubo circunstanciado, permite a alocação da conduta na 

descrição do art. 157, § 2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, 

mormente a palavra uníssona das vítimas em sentido incriminador.

 29. É relevante, neste ponto, suscitar que as provas testemunhais, 

quando perquiridas e refletidas com as demais constantes dos autos, 

merecem influir no convencimento do julgador, no raciocínio lógico do 

magistrado, face presunção de idoneidade e veracidade que minam de 

todo e qualquer trabalho desempenhado por agente público.

 30. As oitivas das testemunhas tanto em sede policial quanto judicial, que 

são contundentes e harmônicas, dão conta que o acusado subtraiu os 

bens narrados na exordial acusatória, mediante violência e grave ameaça, 

com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

31. Portanto, “in casu”, tenho que o crime descrito encontra-se 

devidamente caracterizado pelo acusado Dyonatan da Siilva Barbosa, 

ante o conjunto harmônico das provas, colhidas tanto na seara inquisitorial 

quanto judicial.

32. No mais, as vítimas reconheceram o acusado Dyonatan como autor do 

delito em questão, consoante declarações em sede policial e judicial.

33. No que concerne à palavra da vítima quanto ao reconhecimento do 

autor do delito, o entendimento pretoriano é pacífico. Nesta esteira de 

entendimento:

ROUBO - CONDENAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL - ABSOLVIÇÃO - IN 

DÚBIO PRO REO - AUTORIA DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO. Não 

se despreza na instância penal a palavra da vítima, especialmente quando 

se mostra séria e firme no âmbito do roubo. (TJ MT - Ap, 29887/2003, 

DR.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

 CÓDIGO PENAL. ART. 157, CAPUT. ROUBO. EXISTÊNCIA DOS FATOS E 

AUTORIA. O acusado foi preso em flagrante depois de dar um encontrão e 

subtrair a bolsa da vítima. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. A 

jurisprudência é uníssona em dar grande valor à palavra da vítima em 

delitos da espécie. E os policiais militares que realizaram o flagrante 

confirmam as declarações da vítima. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME. 

(Apelação Crime Nº 70051486751, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 30/01/2013) – 

(grifei).

34. Também entendo demonstradas as causas de aumento de pena 

consistente no concurso de pessoas e violência ou ameaça exercida com 

emprego de arma de foto, pois ambos acusados aderiram ao intento de 

subtraírem os objetos constantes do auto de apreensão, participando dos 

atos de execução do delito, com o emprego de arma de fogo, consoante o 

contexto probatório dos autos.

35. Por conseguinte, entendo que o liame subjetivo restou comprovado. 

Para corroborar o exposto, trago a lume a seguinte construção 

jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE 

PESSOAS CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS 

- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 

INAPLICABILIDADE NO CASO ESPECÍFICO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

negativa da concorrente autoria do crime pelo Apelante, não se sobrepõe 

ao farto conjunto de provas, permanecendo no vácuo a dita alegação e 

sem qualquer condição de ser valorada. A aplicabilidade do princípio da 

insignificância deve incidir após criteriosa avaliação conjunta entre a 

inexpressividade do fato delitivo, as circunstâncias pessoais do agente e 

do caso concreto. Os dados da vida pregressa do Apelante fornecidos 

nos autos estão a demonstrar uma biografia voltada para o mundo do 

crime, situação que evidencia a plena reprovação de seu comportamento, 

circunstância incoerente e incompatível com o pretendido benefício da 

aplicação do princípio da insignificância. Recurso não provido.” (TJ-MG - 

APR: 10456030171601001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD 

CONVOCADO), Data de Julgamento: 17/10/2013, Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2013)

36. Desta forma, o arcabouço probatório produzido é suficiente para 

demonstrar a materialidade e a autoria do delito perpetrado, haja vista que 

as palavras das vítimas foram seguras e coerentes, sendo uníssonas em 

apontar o acusado como autor do crime de roubo majorado.

 37. E escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão 

racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria 

do crime em comento.

IV – Da culpabilidade.

 38. A priori, vejo não estar presente qualquer causa excludente de 

antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que 

os réus eram imputáveis a data dos fatos típicos, possuía potencial 

consciência das ilicitudes e eram exigíveis condutas diversas, bem como 

não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

 V – Dispositivo.

39. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR os acusados 

JAEDSON DOS SANTOS LIMA e DYONATAN DA SILVA BARBOSA, 

qualificados nos autos, como incurso nas penas dos delitos descritos no 

art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal.

VI - Da dosimetria da pena com relação ao réu JAEDSON DOS SANTOS 

LIMA.

40. O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) 

anos e multa.

 41. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a 

pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

42. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias 

do crime. O acusado não possui antecedentes criminais comprovados nos 

autos. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu 

desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. 

Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime 

são comuns à espécie. As consequências são mínimas. Avaliando o 

comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão 

do crime. Deste modo, não sendo todas as circunstâncias judiciais 

favoráveis, APLICO a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo 

do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

43. Não há circunstância agravante, contudo, está presente a atenuante 

da confissão e da menoridade, o que forçaria a um decréscimo da pena. 

Todavia, DEIXO de reduzi-la porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la 

contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

44. Inexistem causas de diminuição. Noutro giro, face à existência da 

causa de aumento de concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), 

MAJORO a pena em 1/3, ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

45. Face à existência da causa de aumento pela utilização de arma de 

fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), MAJORO a pena em 2/3, ou seja, em 2 (dois) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa, 
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ENCONTRANDO-A em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa 

no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

 VI.I - Do concurso formal.

46. Em sendo aplicável à regra prevista no artigo 70 do Código Penal 

(concurso formal), à vista da existência concreta da prática de 2 crimes 

(subtração do patrimônio de duas vítimas diversas), APLICO apenas uma 

das penas, aumentada do critério ideal de 1/3 (um terço), ou seja, em 2 

(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 

ENCONTRANDO-A em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 

(quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

47. A propósito, destaco entendimento do C. STJ:

“Se num único contexto duas pessoas têm seu patrimônio ameaçado, 

sendo que uma delas foi efetivamente roubada, configura-se concurso 

formal de crimes em sua forma homogênea" (HC 100.848-MS, DJe 

12/5/2008).

VII – Do Regime

48. FIXO o regime fechado para cumprimento da pena, conforme art. 33, 

§2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

VIII – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão 

condicional da pena.

49. Não preenchidos os requisitos necessários, pois a pena dosada 

ultrapassa 04 (quatro) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 

do CP e 77 do CP.

IX - Da Possiblidade em Apelar em Liberdade

50. Em atenção às particularidades do caso, NÃO CONCEDO a 

possibilidade do acusado apelar em liberdade, deveras, presentes os 

requisitos necessários à decretação da prisão (art. 312 do CPP).

X- Reparação de Danos.

 51. Em atenção ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

levando em conta a restituição do bem subtraído, DEIXO de fixar valor 

mínimo para a reparação.

Da dosimetria da pena com relação ao réu DYONATAN DA SILVA 

BARBOSA

XI – Do delito de ROUBO MAJORADO

52. O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) 

anos e multa.

 53. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a 

pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

54. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias 

do crime. Quanto aos antecedentes criminais, observo dos autos que o 

réu ostenta duas condenações criminais, de modo que, nesta etapa será 

considerada apenas uma, qual seja, autos n. 4457-49.2015.811.0008 

(cód. 104502), que gerou o executivo de pena de nº 

0002336-14.2016.8.11.0008, sendo que a outra será considerada na 

próxima fase da dosimetria, quando da agravante reincidência, a fim de se 

evitar a aplicação do bis in idem.. A personalidade do réu não deve ser 

considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos 

característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta 

social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As 

consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai 

que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, não sendo 

todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a pena-base acima 

do seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão 

e 15 (quinze) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo 

vigente ao tempo do fato (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

55. Ausente a atenuantes. Lado outro, presente a circunstância agravante 

prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), consoante pesquisa realizada 

no sistema apolo (autos n. 802-78.2016.811.0026 – cód. 52375), que 

gerou o executivo de pena de nº 0002336-14.2016.8.11.0008, razão pela 

qual MAJORO a pena em 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias 

multa, ENCONTRANDO-A em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão 

e 25 (vinte e cinco) dias multa.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

56. Inexistem causas de diminuição. Noutro giro, face à existência da 

causa de aumento de concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), 

MAJORO a pena em 1/3, ou seja, em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 

reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

57. Face à existência da causa de aumento pela utilização de arma de 

fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), MAJORO a pena em 2/3, ou seja, em 3 (três) 

anos e 7 (oito) meses de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa, 

ENCONTRANDO-A em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 

(vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente 

ao tempo do fato.

 VI.I - Do concurso formal.

58. Em sendo aplicável à regra prevista no artigo 70 do Código Penal 

(concurso formal), à vista da existência concreta da prática de 2 crimes 

(subtração do patrimônio de duas vítimas diversas), APLICO apenas uma 

das penas, aumentada do critério ideal de 1/3 (um terço), ou seja, em 3 

(três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 

ENCONTRANDO-A em 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 

50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

59. A propósito, destaco entendimento do C. STJ:

“Se num único contexto duas pessoas têm seu patrimônio ameaçado, 

sendo que uma delas foi efetivamente roubada, configura-se concurso 

formal de crimes em sua forma homogênea" (HC 100.848-MS, DJe 

12/5/2008).

XII – Do Regime

60. FIXO o regime fechado para cumprimento da pena, conforme art. 33, 

§2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

XIII – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão 

condicional da pena.

61. Não preenchidos os requisitos necessários, pois a pena dosada 

ultrapassa 04 (quatro) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 

do CP e 77 do CP.

XIV- Da Possiblidade em Apelar em Liberdade

62. m atenção às particularidades do caso, NÃO CONCEDO a possibilidade 

do acusado apelar em liberdade, deveras, presentes os requisitos 

necessários à decretação da prisão (art. 312 do CPP).

XV- Reparação de Danos.

 63. Em atenção ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

levando em conta a restituição do bem subtraído, DEIXO de fixar valor 

mínimo para a reparação.

X– Das Determinações Finais.

64. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deverá o 

condenado arcar com as custas e despesas processuais, ficando 

suspenso o pagamento conforme art. 12 da Lei 1.060/50.

65. INTIMEM-SE o condenado, a defesa técnica e o MPE para 

conhecimento desta (art. 392 do CPP).

66. Transitando em julgado a decisão condenatória, lance o nome dos 

acusados no rol de culpados, EXPEÇA-SE guia de execução definitiva nos 

termos da CNGCJ/MT, OFICIE-SE aos órgãos criminais de registro como de 

praxe e COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral nos termos estanques na 

CNGC/MT, eis que operada a autoridade da coisa julgada.

67. PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157933 Nr: 7177-47.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9.823

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 144963 Nr: 7840-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER SANTOS DA SILVA, ELIANE DA 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 Vistos.

1. Considerando que a audiência designada às fls. 185/191 restou 

prejudicada, REDESIGNO a oralidade para o dia 22/01/2020, às 14h30.

2. Promova a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154744 Nr: 5344-91.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA, 

WENDER LUCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:24.537, CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE 

LIMA - OAB:24537, FERNANDA DE LIMA CHAVES - OAB:23.978

 Intimação da defesa para apresentar as alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97733 Nr: 274-35.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALMEIDA GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381, JILVANE JOSE DE BRITO - OAB:20.382, KATIA GORETT DE 

SOUZA GOULAT - OAB:20.022-MT, MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20.670

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131404 Nr: 7344-35.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDER ANJO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133535 Nr: 669-22.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatrys Castanheira - 

OAB:OAB/22.874, Sandra Jane Scotti - OAB:OAB/MT 15.152

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139534 Nr: 4240-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIO RUIZ LIMA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:24287

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139961 Nr: 4543-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FERREIRA CASUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/0

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 
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14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144963 Nr: 7840-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER SANTOS DA SILVA, ELIANE DA 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152875 Nr: 4136-72.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA TEODORO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Cruz Dias - 

OAB:OAB/MT 19538/O

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 128880 Nr: 5897-12.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO JOSÉ DA SILVA SALVADOR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 59/60), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 05/02/2020, às 14h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150293 Nr: 2490-27.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DUQUE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa prévia 

(fls. 121/127), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Analisando os autos, observo que a denúncia preenche os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que apresenta a 

exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, traz a 

qualificação do acusado, a classificação do crime e apresenta o rol de 

testemunhas.

 3. Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal.

 4. Prima facie, os fatos narrados na peça acusatória constituem crime, ou 

seja, encontram tipicidade aparente no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Os 

depoimentos prestados na fase inquisitorial e as substâncias 

entorpecentes apreendidas indicam, em tese, a prática da conduta de 

tráfico de drogas.

5. Anota-se que, para o oferecimento de denúncia, exige-se apenas 

indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para 

sustentar a deflagração da ação penal.

 6. Nesta fase, portanto, há que se examinar apenas os pressupostos de 

admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente 

poderá ser aferida após a regular instrução processual, observando-se 

os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

 7. A valoração das declarações testemunhais compete ao magistrado, 

que se orientará pelo princípio do livre convencimento motivado, 

analisando todo o contexto probatório, de modo a prolatar, na fase 

apropriada, um decreto condenatório ou absolutório.

 9. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra o denunciado ELIAS DUQUE SANTANA, dando-o 

como incursos no artigo nela mencionado.

 10. DESIGNO audiência de instrução e julgamento, para o dia 29/01/2020, 

às 15h30.

11. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 
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seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 12. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

13. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 14. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO 

que a diligente gestora judiciária expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 15. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 151335 Nr: 3127-75.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:24.287

 9. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra a denunciada ROSANGELA SANTANA LIMA, 

dando-a como incursos no artigo nela mencionado. 10. DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento, para o dia 29/01/2020, às 14h30.11. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP. 12. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.13. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 14. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que a diligente 

gestora judiciária expeça a necessária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 153076 Nr: 4263-10.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAÚCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à 

acusação (fls. 88/91), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.2. Desta forma, não sendo o caso de 

absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2020, às 13h30.3. 

(...).8. Acerca do pedido de fls. 127/130, AUTORIZO o denunciado 

trabalhar e residir durante os dias úteis da semana, na Fazenda “Santa 

Maria”, localizada no sentido Lambaria D’Oeste, KM 40, em Barra do 

Bugres/MT, bem como AUTORIZO o denunciado a frequentar a Igreja 

“Deus é Amor”, localizada na Rua das Nações, Bairro Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, no período noturno, qual seja, das 18h às 22h, nos finais de 

semana.9. CIENTIFIQUE-SE ao programa de monitoramento eletrônico 

acerca das autorizações acima.10. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 

2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 129191 Nr: 6084-20.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIL CALOMEZORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25147

 Autos do Processo de Código nº. 129191

Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo (CIA 0070702-27/2019), REDESIGNO a oralidade aprazada 

para o dia 06/02/2020, às 13h30 (MT).

 2. Promova a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 22 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128880 Nr: 5897-12.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO JOSÉ DA SILVA SALVADOR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 
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14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129191 Nr: 6084-20.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIL CALOMEZORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25147

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152071 Nr: 3636-06.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADILSON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:, PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - OAB:24.287

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151335 Nr: 3127-75.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:24.287

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130346 Nr: 6734-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132665 Nr: 63-91.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143608 Nr: 7047-91.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CESAR GOMES BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143615 Nr: 7054-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEN 
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- OAB:23411/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147765 Nr: 880-24.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ALVES DAMACENA, KAROLINA 

KARLA ALVES RODON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA DE OLIVEIRA 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 24.392, RODRGO MICHELS DE OLIVEIRA - 

OAB:7300-B

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150293 Nr: 2490-27.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DUQUE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153076 Nr: 4263-10.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAÚCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54035 Nr: 241-50.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ODORICO DA SILVA, 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13.599, PEDRO ROSA NETO - OAB:9.823, WELDER GUSMÃO 

JACON - OAB:18570 B/MT

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95422 Nr: 4802-49.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE VAIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ferreira Barbosa - 

OAB:8746, Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa - OAB:4688

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 43-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150020 Nr: 2318-85.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA FRANCISCO CONCEIÇAO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB MT 24.287

 Autos n. 2318-85.2019.811.0008 (cód. 150020).

Vistos EM CORREIÇÃO.

Feito em ordem.

1. CITE-SE pessoalmente o acusado, nos termos da decisão de fls. 

134/135, a fim de apresentar resposta à acusação.

 2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, com urgência, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150020 Nr: 2318-85.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA FRANCISCO CONCEIÇAO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB MT 24.287

 Autos n. 4061-33.2019.811.0008 (cód. 152735).

Vistos EM CORREIÇÃO.

Feito em ordem.

1. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, com urgência, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150020 Nr: 2318-85.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA FRANCISCO CONCEIÇAO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB MT 24.287

 Autos n. 2318-85.2019.811.0008 (cód. 150020).

Vistos EM CORREIÇÃO.

Feito em ordem.

1. RESTITUA-SE a carteira nacional de habilitação do acusado, mediante 

termo nos autos, nos termos do artigo 120, “caput”, do Código de 

Processo Penal.

2. CERTIFIQUE-SE o necessário e FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 8 de agosto de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 146494 Nr: 38-44.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO OENNING FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra o denunciado RODRIGO OENNING FERREIRA, 

dando-o como incursos no artigo nela mencionado. 10. DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento, para o dia 12/12/2019, às 14h30.11. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP. 12. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.13. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 14. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150047 Nr: 2334-39.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.Feito em ordem.1. Trata-se de ação penal com 

apresentações de resposta à acusação (fls. 119/145), estando o feito 

apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. 

Ressalto que as alegações da defesa, em sede de resposta à acusação , 

veicularam requerimento de rejeição da denúncia, ao argumento de que 

não há nos autos justa causa para o exercício da ação penal, mormente 

em decorrência da suposta ausência de indícios suficientes referentes à 

autoria delitiva.3. Após análise rasa do conjunto fático e dos elementos de 

provas colhidas durante a confecção do caderno policial, constato que tal 

argumentação não merece respaldo, uma vez que restou evidente, clara e 

patente um mínimo de prova plausível da materialidade e os indícios de 

autoria com relação ao crime, em tese, perpetrado pelo acusado, e que 

não vislumbro, a princípio, certeza quanto a improcedência da ação, o que 

permite concluir a necessidade do prosseguimento do presente feito para 

realização de instrução criminal.4. Ademais, da forma como perquirida pela 

defesa, seria necessário imiscuir-se demasiadamente no mérito da 

presente ação penal, sendo que ventilada providência apenas será 

possível após o encerramento da instrução criminal.5. Desta forma, não 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 
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artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2019, às 

15h30.6. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150666 Nr: 2718-02.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE NEVES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 150666

Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 22/10/2019, às 

16h20.

 2. Promova a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 10 de outubro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150666 Nr: 2718-02.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE NEVES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e de 

gravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) HOMOLOGO as desistências encimadas.

3) Encerrada a instrução, considerado o adiantado da hora e a 

necessidade da realização ainda de quatro audiências de custódia, ABRO 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para 

apresentação dos memoriais finais.

4) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 18h59 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 148568 Nr: 1382-60.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 62/65), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/03/2020, às 16h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 131073 Nr: 7161-64.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS REIS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB MT 15152

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 79/84), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/03/2020, às 13h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 
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ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 151665 Nr: 3353-80.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNUM GOELZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9.823

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 72/73), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/03/2020, às 15h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150020 Nr: 2318-85.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA FRANCISCO CONCEIÇAO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB MT 24.287

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 149/150), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/03/2020, às 16h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 117109 Nr: 6043-87.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN GUSTAVO SILVA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 47/48), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/03/2020, às 14h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 310 de 2710



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 149345 Nr: 1902-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY PAOLA LEITE 

LOPES - OAB:24265

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 51/65), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/03/2020, às 13h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150117 Nr: 2373-36.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR CARVALHO BENÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 223/225), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/03/2020, às 14h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 153593 Nr: 4584-45.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBINEIA SILVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 42/45), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/03/2020, às 14h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 151091 Nr: 2974-42.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA DE SOUZA VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:OAB MT 20466

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com apresentações de resposta à acusação 

(fls. 49/53), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26/03/2020, às 13h30.

3. INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es).

6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135909 Nr: 2098-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS 

SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/O

 Vistos...

Indefiro o pedido de apresentação das razões e/ou contrarrazões na 

instância recursal, pela inconstitucionalidade do disposto no artigo 600, 

parágrafo 4º, do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código 

de Processo Penal Brasileiro), por entender que tal dispositivo legal não 

fora recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente quando em 

colisão com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, acrescentado pela 

Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de Dezembro de 2004.

Dê-se vista dos autos ao apelante para, no prazo improrrogável de 08 

(oito) dias, apresentar suas razões recursais. Em caso de inércia, desde 

já, nomeio o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, e, não havendo 

defensor, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado 

de Mato Grosso (UNEMAT), para apresenta-las no prazo legal, renovado a 

partir das vistas dos autos, ressaltando-se que, a intimação do defensor 

público ou do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT) deverá ser imediata, sem necessidade de nova 

conclusão dos autos.

Com as razões recursais, vista dos autos ao apelado para a 

apresentação das contrarrazões no mesmo prazo, nos termos do artigo 

600 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de 

Processo Penal Brasileiro).

Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a par do que dispõe o artigo 601 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, 

de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135909 Nr: 2098-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS 

SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/O

 Certifico que, por meio desta, intimei os advogados Kalahan Barbosa de 

Morais, OAB/MT 26.180, Alexsandro Rodrigues Vilela, OAB/MT 22.537 e 

Edno de França Barreto, OAB/MT 10.274, da decisão prolatada nestes 

autos na data de 08 de janeiro de 2020, para que apresentem suas razôes 

recursais nesta instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151091 Nr: 2974-42.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:OAB MT 20466

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152197 Nr: 3716-67.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:24287

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117109 Nr: 6043-87.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN GUSTAVO SILVA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131073 Nr: 7161-64.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS REIS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB MT 15152

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150117 Nr: 2373-36.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR CARVALHO BENÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - OAB:

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151665 Nr: 3353-80.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNUM GOELZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9.823

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97756 Nr: 290-86.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FRANCISCO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/O

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147772 Nr: 883-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FALANQUI CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0MT

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149345 Nr: 1902-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY PAOLA LEITE 

LOPES - OAB:24265

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 
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Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143077 Nr: 6737-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADILSON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Augusto Souza e Silva 

- OAB:24287

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142966 Nr: 6663-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131070 Nr: 7159-94.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAÚCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13599

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150020 Nr: 2318-85.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA FRANCISCO CONCEIÇAO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB MT 24.287

 CERTIDÃO

 Considerando a Promoção do MM. Juiz de Direito Dr. Pierro de Faria 

Mendes para assumir a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT a partir 

doa dia 07 de janeiro de 2020, consoante Ato de Promoção nº 1506 de 

14/11/2019, faço os presentes autos conclusos ao Juiz em substituição 

legal para readequação de pauta de audiência, eis que, sob o regime de 

cumulação legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 148863 Nr: 1588-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, VALDIR 

ALVES DA SILVA, ELISANDRO LIMA DA SILVA, MARIA EDUARDA 

NASCIMENTO FERREIRA, WALTER LUIS ROLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA - 

OAB:25038, JOSUÉ ALVES NASCIMENTO - OAB:20466, LOURIVAL 

CRUZ DIAS - OAB:19538

 “Vistos etc. I – Homologo a desistência da oitiva das testemunhas 

faltantes, como requerido. II – Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a 

defesa apresentar o endereço da testemunha Sonia Luzia Marques de 

Assunção, sob pena de preclusão da prova. Com as informações nos 

autos, expeça-se intimação para comparecimento da testemunha, ou 

residindo em comarca diversa, desde já, determino a expedição de Carta 

Precatória para sua oitiva pelo juízo deprecado, com prazo de 20 (vinte) 

dias. III- Designo audiência de continuação para o dia 18 de Fevereiro de 

2020 às 14h50min. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148863 Nr: 1588-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES DA SILVA, ELISANDRO LIMA 

DA SILVA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, MARIA EDUARDA 

NASCIMENTO FERREIRA, WALTER LUIS ROLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466

 Certifico que por meio desta, intimei via DJE o advogado Josué Alves 

Nascimento, OAB/MT 20466/O, para que apresente o endereço da 

testemunha Sonia Luzia Marques da Assunção, sob pena de preclusão da 

prova.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-02.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEIR CARLOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 26327395 Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 155,99 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove 

centavos), a ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo 

pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, 

através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95._Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27492164 - Ante o exposto, face à ausência da 

reclamante à audiência de conciliação, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 e CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais, por aplicação do 

Enunciado 28 do FONAJE.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sentença Publicada 

no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000882-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FALANQUI CANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27492187 - Ante o exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no art. 487, III, 

“b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. _Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se...O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-87.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27566715 - CONDENAR a parte autora a pagar a 

Reclamada o valor de R$ 2.539,83 (dois mil quinhentos e trinta e nove 

reais e oitenta e três centavos), a ser devidamente atualizado desde o 

vencimento até o efetivo pagamento., acrescidos de juros moratórios de 

1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento da fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e 

o faço declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 

80, II, do CPC), e, por conseguinte, CONDENO a parte reclamante, como 

litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante 

deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se...O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-21.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIZENE LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27566717 -Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de de R$ 93,89 (noventa e três reais e oitenta e nove centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento., 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se .O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-80.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE INACIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27567492 Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 157,40 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento., 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95._Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. .O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-78.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO DE JESUS ROMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27088069 - Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95).Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se . .O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DIOGO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27088090 -Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, e, via de consequência JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e do artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).Sentença Publicada no 

PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. .O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000321-50.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA MARINHO DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID documento 27088292 -Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95).Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.e.. .O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 
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Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-59.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO SERGIO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que esclareça o real valor buscado, num prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção pela .O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27088323 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e com fulcro no art. 31 da 

Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. .O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0004036-20.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRYA MENEZES DE SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES OAB - MT15497/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do Provimento nº 

55/2007/CGJ e da Legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar a parte reclamante a apresentar sua impugnação à 

contestação no prazo legal. O referido e verdade e dou fé. Barra do 

Bugres, 19/12/2019 Marilda Pereira Pedroso Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-88.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FLORENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000118-88.2019.8.11.0008; Valor causa: R$ 

19.107,04; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Assim sendo, 

intimo a parte recorrida a apresentar suas contrarrazões recursais. Barra 

do Bugres-MT, 19 de dezembro de 2019 MARILDA PEREIRA PEDROSO 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA FERREIRA MIRANDA SARACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27093779 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 113,83 (cento e treze reais e oitenta e três centavos), acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. .O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1001168-23.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Assim sendo, intimo a parte recorrida a apresentar suas 

contrarrazões recursais no prazo legal. Barra do Bugres-MT, 19 de 

dezembro de 2019 MARILDA PEREIRA PEDROSO Analista Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-69.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27258671 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 321,14 (trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento., 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27088308 - Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-42.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000231-42.2019.8.11.0008. REQUERENTE: ANGELA DOS SANTOS 

SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. O caso se refere à reclamação com 

pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte reclamante alega 

não reconhecer o valor cobrado pela empresa reclamada e, que 

supostamente tenha sido levado à inscrição no banco de dados do 

SPC/SERASA, no R$ 158,95 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e 

cinco centavos), data da inclusão: 11/01/2019, contrato: 0326819759. Já a 

reclamada, em sede de contestação aduz as partes firmaram contrato de 

prestação de serviços, mediante habilitação de uma linha, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da 

reclamada que, infundadamente, é alegado como desconhecido. Diante da 

negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte reclamante. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos que demonstram 

a relação contratual referente à linha móvel de titularidade da parte 

reclamante, bem como os débitos que deram origem ao apontamento nos 

órgãos restritivos ao crédito. Além disso, de acordo com as provas dos 

autos, constam fatura detalhada de utilização e vários pagamentos de 

faturas da prestação de serviço, que diga-se de passagem são 

condizentes ao início e encerramento da prestação de serviços. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Desta forma, entendo que a 

Requerida demonstra através de telas do sistema diversos pagamentos de 

faturas de consumo realizados pela parte autora, demonstrando a relação 

contratual. Assim, tenho, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento da fatura até o 

vencimento, deste modo, não há que se falar em dano moral em favor da 

parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 
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Portanto, a improcedência da presente é medida que se impõe. No que 

tange ao pedido contraposto, de rigor acolher o pedido, para condenar a 

parte promovente ao pagamento do débito, porém no valor equivalente a 

negativação discutida nos presentes autos, qual seja, R$ 158,95 (cento e 

cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser devidamente 

atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento. Por fim, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé, por não vislumbrar a efetiva 

comprovação de ilegalidade ou irregularidade na conduta da parte 

promovente, senão uma atuação nos limites do que entende de direito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 158,95 

(cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Enio Martimiano da Cunha Junior Juiz Leigo 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 18 de dezembro 2019. 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-52.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000295-52.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MAIARA VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, por compensação 

de falha na prestação de serviços da Reclamada, com negativação 

alegada indevida. A parte reclamante alega não reconhecer o valor 

cobrado pela empresa reclamada e, que supostamente tenha sido levado 

à inscrição no banco de dados do SPC/SERASA, no R$ 134,97 (cento e 

trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), data da inclusão: 

17/03/2019, contrato: 0354409331. Já a reclamada, em sede de 

contestação aduz as partes firmaram contrato de prestação de serviços, 

mediante habilitação de uma linha, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da reclamada que, 

infundadamente, é alegado como desconhecido. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte reclamante. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos que demonstram 

a relação contratual referente à linha móvel de titularidade da parte 

reclamante, bem como os débitos que deram origem ao apontamento nos 

órgãos restritivos ao crédito. Além disso, de acordo com as provas dos 

autos, constam fatura detalhada de utilização e vários pagamentos de 

faturas da prestação de serviço, que diga-se de passagem são 

condizentes ao início e encerramento da prestação de serviços. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Desta forma, entendo que a 

Requerida demonstra através de telas do sistema diversos pagamentos de 

faturas de consumo realizados pela parte autora, demonstrando a relação 

contratual. Assim, tenho, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento da fatura até o 

vencimento, deste modo, não há que se falar em dano moral em favor da 

parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Portanto, a improcedência da presente é medida que se impõe. No que 

tange ao pedido contraposto, de rigor acolher o pedido, para condenar a 

parte promovente ao pagamento do débito, porém no valor equivalente a 

negativação discutida nos presentes autos, qual seja, R$ 134,97 (cento e 

trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), a ser devidamente 

atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento. Por fim, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé, por não vislumbrar a efetiva 

comprovação de ilegalidade ou irregularidade na conduta da parte 

promovente, senão uma atuação nos limites do que entende de direito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 134,97 

(cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Enio Martimiano da Cunha Junior Juiz Leigo 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 18 de dezembro 2019. 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-56.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FLORINDO (EXECUTADO)

VIVIAN SILVA CARAN (EXECUTADO)

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000351-56.2017.8.11.0008. REQUERENTE: MAYCON RODRIGO KELM 

REQUERIDO: FLORINDO AUTO POSTO LTDA, JULIO CESAR FLORINDO, 

VIVIAN SILVA CARAN Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão do 

presente feito, formulado pelo exequente. Assim, SUSPENDO o referido 

processo pelo prazo de sessenta (60) dias. Fluído o mencionado lapso 

temporal, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte 
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exequente a dizer o que for de seu interesse no prosseguimento 

processo, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas da lei. CUMPRA-SE. 

Barra do Bugres, 11 de dezembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA RODRIGUES FALANQUI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000870-31.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: MARIA 

LUCIA RODRIGUES FALANQUI Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por CORREA DA COSTA ADVOGADOS em face de 

MARIA LUCIA RODRIGUES FALANQUI. Intime-se a parte executada MARIA 

LUCIA RODRIGUES FALANQUI, na pessoa do seu responsável legal, para 

que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor 

R$ 4.704,15, conforme planilha apresentada no Id. 23567680, devendo ser 

corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, 

intime-se o exequente para que se manifeste. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 19 de dezembro de 2019. Sílvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-48.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ESTEVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000541-48.2019.8.11.0008. REQUERENTE: EVA ESTEVAO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação. Após, com ou sem a 

manifestação da parte autora, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Barra do Bugres, 12 de dezembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-24.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000562-24.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JOSE FIRMINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação. Após, com ou sem a 

manifestação da parte autora, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Barra do Bugres, 12 de dezembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500360-46.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500360-46.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: EVA GOMES DA SILVA 

OLIVEIRA - EPP EXECUTADO: RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES 

SANTOS Vistos. Intime-se o exequente para informar os dados bancários 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de proceder com o levantamento dos 

valores. Cumpra-se. Barra do Bugres, 18 de dezembro de 2019. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000882-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FALANQUI CANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000882-45.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: VAGNER FALANQUI CANOVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os 

autos, observo no ID 26122189, que as partes transigiram. No caso, 

vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação da 

transação celebrada nos autos. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo supramencionado, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face 

ao disposto no art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos e arquive-se. 

E n i o  M a r t i m i a n o  d a  C u n h a  J u n i o r  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 
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do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 16 de dezembro de 2019. 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-87.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença id do documento 27621164 - Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE os 

pedidos iniciais para:a) DECLARAR insubsistência a fatura emitida com 

relação recuperação de energia na Unidade Consumidora, no valor de 

2.071,10 (dois mil e setenta e um reais e dez centavos), com vencimento 

para o dia 24/08/2018.b) CONDENAR o Reclamado a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a contar a partir da 

citação.c) Indefiro o PEDIDO CONTRAPOSTO.Após o trânsito em julgado, a 

reclamada deverá ser intimado, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 475-J, 

sob pena de execução, com acréscimo de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da obrigação.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95._Vistos, etc.HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-09.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MARIA DA COSTA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento27572683 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 151,45 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

a ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo 

pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, 

através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-09.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MARIA DA COSTA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento27572683 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 151,45 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

a ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo 

pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, 

através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento 27575344 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Sentença Publicada no PJE.Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se..O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento 27575344 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Sentença Publicada no PJE.Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se..O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000077-92.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MILLENIUM V 8 LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VIEIRA MATOS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento 27620130 - Sendo assim, diante da inércia 

evidenciada, considero que houve o abandono da causa JULGO EXTINTO 

o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95 c/c. art. nos termos do 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se...O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-78.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento -27621794 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 138,74 (cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), a 

ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento., 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se...O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-39.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento 27621809 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 100,17 (cem reais e dezessete centavos),, a ser devidamente 

atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se....O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-38.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA DA SILVA MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento 27621821 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 96,86 (noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento., 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-46.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Certidão de Intimação via DJE 

Processo: 1000621-46.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Logo, intimo a parte recorrida a 

apresenar suas contrarrazões recursais no prazo legal. Barra do 

Bugres-MT, 8 de janeiro de 2020 MARILDA PEREIRA PEDROSO Analista 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-70.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA AGOSTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento 27621831 -- Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), a 

ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se....O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-92.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ARIELLY DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento 27621835 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 172,49 (cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), a 

ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se....O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-98.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACIEL DE FREITAS OAB - PR0049099A (ADVOGADO(A))

IAGO MORENO MARQUES DE SOUZA OAB - PR79557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS CZEKAY ALEIXO (EXECUTADO)

 

Vistos. Acolho o pedido do exequente, deferindo o pedido de suspensão 

da execução pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, e 

independentemente de novo despacho, intime-se o exequente para 

providenciar o necessário para o regular andamento do processo, sob 

pena de extinção (art. 485, III, CPC). Proceda com a atualização do 

advogado do exequente. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOAO PEDRO NESTOR OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA OAB - 011.505.051-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SOUZA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-03.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

SABEMI SEGURADORA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, intimo a parte requerente, por 

seu advogado, a manifestar-se requerendo o que de direito for, no prazo 

legal, conforme r. despacho. Barra do Bugres-MT, 8 de janeiro de 2020 

Marilda Pereira Pedroso Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ACSAN DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: VIVO S.A. regularmente 

intimada. Assim, intimo a exequente a requerer o que de direito for no 

prazo de lei. Barra do Bugres-MT, 8 de janeiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-39.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO APARECIDA DOS SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500062-59.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃOS CLAUDINO - ARMAZEM PARAÍBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE MARIA VOLLMER OAB - MT14540/O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ e da Legislação vigente, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a 

manifestar-se sobre o pedido e documentos de referência 12354023, no 

prazo legal. O referido e verdade e dou fé. Barra do Bugres, 9 de janeiro 

de 2020 Marilda Pereira Pedroso Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-41.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo de 15(quinze) dias O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-54.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27567848 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 181,25 (cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento., 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-91.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JABSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27572017 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 102,92 (cento e dois reais e noventa e dois centavos), a ser 

devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000246-11.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27621839 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada os 

valores R$ 106,02 (cento e seis reais e dois centavos) e R$ 206,60 

(duzentos e seis reais e sessenta centavos), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito em julgado, a 

parte reclamante deverá ser intimada, através de seu advogado, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 
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Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-26.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27567499 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Sentença Publicada no PJE.Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferido pelo Juiz Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500276-79.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO COTRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA OENNING OAB - MT11831/-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARAMIS MELO FRANCO OAB - MT7816-B (ADVOGADO(A))

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27620401 - Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-39.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ZERBINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27573063 - Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, o valor 

arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ).RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

187,10 (cento e oitenta e sete reais e dez centavos), discutido nos 

autos;DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito;Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95).Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento).Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. .. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-59.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27621543 - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE 

os pedidos iniciais e CONDENO o reclamado a indenizar a parte reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE 

desta decisão e juros legais de 1% ao mês a contar a partir da partir na 

data do evento danoso, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC;Por consequência DECLARO a inexigibilidade do débito 

mencionado na inicial.DETERMINO a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito.RATIFICO a liminar concedida no id 

20516368.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento).Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Vistos, etc.HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-88.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 26422715 --Sendo assim, já constituído o 

crédito em favor da parte Reclamante/Credora mediante sentença, e diante 

do óbice legal promovido pelo benefício da recuperação judicial, JULGO 

EXTINTO este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. o 

art. 51, incisos II e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o art. 

52, III, da Lei nº 11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE.Expeça-se 

Certidão de Crédito, atualizada, em favor da parte Credora e, após, 

arquive-se.Sem custas processuais e honorários advocatícios.Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95).Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc.HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27671625 - Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27671626 - Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27671628- Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 
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9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se...O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO CARNEIRO MACHADO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27671623 - Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se....O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-67.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARA FERNANDA PONTES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27672956 - Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ratificando a liminar deferida, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:a) CONDENAR os 

reclamados solidariamente, a indenizar a parte reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão 

e juros legais de 1% ao mês a contar a partir da partir na data do evento 

danoso.b) DECLARAR insubsistência do débito, no valor de R$ 180,54 

(cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), discutido nos 

autos.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação da parte reclamante, apresentando cálculo do 

valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se os 

Executados para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento).Sentença Publicada no PJE.Submeto os 

autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIORJuiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se....O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-76.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARIANO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27672957 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e o faço declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada 

no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Enio Martimiano da 

Cunha Junior Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se....O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-25.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO CAIQUE MARIANA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27573616 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 364,15 (trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), a 

ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Enio Martimiano da Cunha Junior Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e 

legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-57.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID - do documento 27569864 - Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Enio Martimiano da Cunha Junior Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e 

legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

LEONARDO REICH OAB - RS67386 (ADVOGADO(A))

NIVAL MARTINS SILVA JUNIOR OAB - SP256051 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

(art. 485, III, CPC). O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO SIMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27671616 - Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27671617 - DISPOSITIVO Diante do exposto, 

ratificando a liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inaugural, para CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), 

e IMPROCEDENTE o pedido de condenação da reclamada a reparação a 
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título de danos materiais, por via de consequência extingo o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da 

parte reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27671620 -Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-45.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDESIO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 26683812 Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-36.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LUCINEIA LOPES BELIZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27672719 - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE 

os pedidos iniciais e CONDENO o reclamado a indenizar a parte reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE 

desta decisão e juros legais de 1% ao mês a contar a partir da partir na 

data do evento danoso, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC;Por consequência DECLARO a inexigibilidade do débito 

mencionado na inicial.DETERMINO a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito.RATIFICO a liminar concedida no id 

20567945.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento).Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Vistos, etc.HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se., para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 
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Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-35.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERTCALL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA VENTURA BIGATTO OAB - SP280731 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27672947 - Isto posto, e com fulcro no inc. VI 

do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIRLENE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27671619 - Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-37.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

apresenta impugnação a contestação O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO FREDERICO PETERSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 27671621 - Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-17.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO XAVIER PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27620098 - Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no art. 487, III, 

“b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-17.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO XAVIER PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27620098 - Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no art. 487, III, 

“b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-23.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELMA DE SOUZA FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27578321 - Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no art. 487, III, 

“b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se.O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-80.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27564688 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Por fim, RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada 

no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27088307 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 298,48 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Por fim, RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 
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sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada 

no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-50.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ROSA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27088322 ANTE O EXPOSTO, impõe-se o não 

conhecimento dos embargos à execução, por intempestivo e, em 

consequência, determino o prosseguimento da execução. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado 

da sentença de embargos, conclusos os autos ao magistrado para análise 

dos pedidos de restrição. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-50.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ROSA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27088322 ANTE O EXPOSTO, impõe-se o não 

conhecimento dos embargos à execução, por intempestivo e, em 

consequência, determino o prosseguimento da execução. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado 

da sentença de embargos, conclusos os autos ao magistrado para análise 

dos pedidos de restrição. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-60.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID 25988641 “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais e CONDENO o reclamado a indenizar a 

parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a 

contar a partir da partir na data do evento danoso, com fulcro no art. 31 da 

Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;Por consequência 

DECLARO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.739,82 (mil e 

setecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) discutido nos 

autos.Por fim, INDEFIRO o pedido contraposto formulado. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000750-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA MARQUES LIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 26326837 -Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE os embargos à execução para declarar a ilegitimidade ativa 

do exequente e por consequência declaro extinta a execução em 

comento, na forma do art. 485, VI, do CPC.Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sentença 

Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-19.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA VERAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 26326823 -Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE os embargos à execução para declarar a ilegitimidade ativa 

do exequente e por consequência declaro extinta a execução em 

comento, na forma do art. 485, VI, do CPC.Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sentença 

Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95._Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-42.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA VERAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 26326162 -Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE os embargos à execução para declarar a ilegitimidade ativa 

do exequente e por consequência declaro extinta a execução em 

comento, na forma do art. 485, VI, do CPC.Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sentença 

Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-77.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVAL JESUS GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 26422724 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta pela parte 

executada, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, devendo a presente execução 

prosseguir regularmente.Intime-se a parte exequente para requerer o 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-73.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27622069 - Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO DISCUTIDO NOS 

AUTOS e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de DANOS 

MORAIS.DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente ao débito discutido 

nos autos;Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Sentença Publicada no PJE.Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-95.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27622074 - Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e o faço declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada.Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 
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sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sentença Publicada 

no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95._Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.... O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27671622 Diante do exposto, ratificando a 

liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde 

o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos 

materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se os Executados para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LETICIA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001027-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1001027-04.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: GERALDA MARTINS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ENERGISA S/A Vistos etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se 

de processo em fase de cumprimento de sentença. A Requerida vem 

informar ao juízo que já cumpriu a Sentença proferida nos autos, qual seja, 

efetuando o refaturamento da fatura de ref. 06/2017 E 07/2017, conforme 

consta na petição encartada no id 21234416. Instada a se manifestar, a 

parte exequente se manteve inerte. Logo, tenho que o executado cumpriu 

sua obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Oportunamente, ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de 

praxe. Publicação no Sistema PJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Enio 

Martimiano da Cunha Junior Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 19 de dezembro de 2019. SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-33.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000445-33.2019.8.11.0008. REQUERENTE: EDNA MONTEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, JOAO PESSOA 

SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO E PONTOS 

NA CNH C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por EDNA MONTEIRO DA SILVA em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN 

e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT e MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, 

devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente, em síntese, que 

na data de 19/02/2019 tomou conhecimento de duas multas de trânsito no 

registro de seu veículo Honda Biz 125ES, cor preta, ano/modelo 2013, 

adquirido em 05/10/2017, a primeira por transitar na faixa ou via exclusiva 

regular para transporte público, lavrada no dia 25/10/2018, às 07:16h, na 

Avenida D. Pedro II, cidade de João Pessoa /PB, no valor de R$293,17; e a 

segunda por transitar com o veículo em calçadas de passeio, aplicada no 

dia 21/11/2018, às 14:31h, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

cidade de Cuiabá/MT, no valor de R$880,41. Além de constar 14 pontos 

ilegalmente em sua CNH, referente as infrações apontadas. Todavia, 
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argumenta que jamais trafegou nesses dois locais, justamente porque nos 

dias em que as multas foram lavradas estava no município de Nova 

Olímpia/MT, especificamente trabalhando na Loja Empório Presentes. Com 

isso, requer a concessão da medida antecipatória para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário em questão, assim como as penalidades 

incluídas em sua CNH (14 pontos). E, no mérito, requer seja julgado 

procedente o pedido para declarar ilegal as multas aplicadas e os pontos 

na CNH da autora, condenado os requeridos em danos materiais e morais. 

Com a inicial vieram os documentos de ID´s 21873691 a 21874118. A 

emenda a inicial sobreveio no ID 25268169 a 25268171. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. RECEBO a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, vez que presentes os requisitos para tal concessão 

(art. 98, CPC e art. 468, CNGC). Passo a análise do pedido de concessão 

da tutela de urgência. A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). In casu, verifica-se que não obstante a alegação de que o 

veículo e a autora estavam em locais diverso em que as multas foram 

lavradas, o que se tem é a ausência de prova documental robusta apta a 

demonstrar o fato, constando apenas declarações unilaterais de terceiras 

pessoas estranhas à lide afirmando que a autora estava em local diverso 

daquele em que as multas foram aplicadas, todavia, sem especificar 

horários. Assim, nesta fase de cognição sumária própria das tutelas de 

urgência, impossível constatar-se a presença de elementos aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado pela parte requerente, razão 

pela qual sorte outra não resta ao pedido senão seu indeferimento. Assim, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Para justa e eficaz solução do 

litígio – considerando que a lei processual civil prima pela cooperação 

entre as partes, sempre visando à solução amigável da demanda – 

determino o encaminhamento dos autos ao centro judiciário de solução de 

conflitos e cidadania (cejusc) da comarca, para inclusão dos autos em 

pauta de audiência. CITEM-SE e INTIMEM-SE as requeridas e INTIME-SE a 

parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. Ressalte-se, que as partes poderão constituir procuradores com 

poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC). Outrossim, não 

havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá 

oferecer contestação, no prazo legal, após a audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC. Eventuais documentos 

que, porventura, ainda não foram juntados ao processo poderão ser 

juntados aos autos até, no máximo, a data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo, contudo, ser juntados preferencialmente no pedido 

inicial e na contestação. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais 

mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação (art. 19, §2º da lei n. 9.099/95). Por fim, 

tornem-me os autos conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-37.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000490-37.2019.8.11.0008. REQUERENTE: WAGNER CUNHA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECEDENTE aforada por WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o requerente que inicialmente ingressou nos 

quadros do funcionalismo público do Estado de Mato Grosso, na função 

de agente penitenciário (matrícula 290959), lotado atualmente na Cadeia 

Pública do município de Colniza/MT. Relata que é casado com a escrivã de 

polícia civil Vanira Kiister Plaster, que nos dias de hoje desempenha suas 

funções nesta cidade de Barra do Bugres/MT, após conseguir 

judicialmente a remoção para esta Comarca. Sustenta, ainda, que visando 

maior qualificação profissional na carreira, prestou vestibular para o curso 

de Bacharelado em Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso – 

UNEMAT – sendo aprovado e convocado para ingressar no ensino 

superior, razão pela qual a remoção para a Comarca de Barra do 

Bugres/MT se tornou imprescindível, seja para frequentar o curso 

superior, bem como para acompanhar a cônjuge, todavia, o pedido foi 

indeferido administrativamente, consoante se verifica no expediente de n.º 

22246172. Asseverou, ainda, que há parecer favorável do Diretor da UP 

de Colniza e de Barra do Bugres, razão pela qual, o requerente poderia 

ser remanejado sem que isto importasse em prejuízo ao andamento da 

atividade policial local. Consubstanciando seu direito líquido e certo na 

alegação de que o curso de Bacharel em Direito caracteriza direito 

constitucional a qualificação profissional, bem como o acompanhamento 

de cônjuge está previsto legalmente, e o perigo da demora é evidente no 

caso em questão, justamente para frequentar as aulas do curso de Direito 

para o qual foi aprovado e ficar próximo do núcleo familiar, o autor pugna 

pela concessão da liminar, no sentido de que seja determinado ao Estado 

de Mato Grosso a remoção do requerente para a Comarca de Barra do 

Bugres/MT. Instado à se manifestar, o Estado de Mato Grosso quedou-se 

inerte, de acordo com a certidão lançada no ID 26541374. É o que merece 

registro. Isto posto, fundamento e decido. Sobre a tutela provisória, o 

artigo 294 do Código de Processo Civil prevê que poderá fundar-se na 

urgência reclamada pelo caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a 

primeira, cautelar ou antecipada, passível de concessão antecedente ao 

feito principal, ou de maneira incidental durante o curso da ação. 

Ressalta-se que, para tal concessão, caberá ao magistrado adotar as 

medidas que considerar adequadas para sua efetivação, observando-se, 

no que couber, as normas atinentes ao cumprimento provisório de 

sentença, conforme inteligência do artigo 297 do CPC. Complementando o 

raciocínio delineado, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do 

Diploma Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, 

conforme pretendido pelos autores, é extremamente necessário que 

esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade 

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

sorte que, não sendo previamente demonstrada a satisfação de tais 

requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, providencia esta também 

adotável quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida 

concedida. A questão, então, é aferir se, efetivamente, assiste ao 

requerente a probabilidade do direito pretendido e se, de fato, está 

exposto ao perigo de dano, em caso de indeferimento da medida 

pretendida, ou, ainda, se há risco ao resultado útil do processo. Na 

hipótese, é possível aferir que o pedido do requerente encontra amparo 

legal, ao menos provisoriamente, nos princípios basilares constitucionais, 

e também legais, traduzindo-se suas alegações em probabilidade de 

direito, consubstanciada nos princípios constitucionais norteadores do 

direito a educação e família, além de ser patente o perigo de dano ou o 
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risco ao resultado útil do processo, haja vista que o curso para o qual foi 

aprovado e já matriculado (Bacharelado em Direito na UNEMAT – Campos 

de Barra do Bugres/MT) teve início no segundo semestre do corrente ano. 

É de se ver que o requerente foi regularmente aprovado no concurso 

público para o cargo de Agente Penitenciário e desempenha sua função 

desde 06/11/2018, na Cadeia Pública de Colniza, localidade que não 

dispõe do curso superior pretendido pelo requerente, motivo pelo qual, 

sendo aprovado para o curso de Bacharelado em Direito na 

UNEMAT/Barra do Bugres, requereu sua transferência para esta Regional, 

a fim de que seja possível cursar o ensino superior, localidade onde reside 

a esposa, também servidora pública, e filho menor. Note-se que as 

motivações apresentadas para o pedido de transferência não são fúteis 

ou meramente para satisfazer interesse pessoal; tratam-se de motivações 

relevantes, consistente em aprimoramento profissional e acompanhamento 

de cônjuge. Aliás, a relevância tanto é presente na motivação, que 

encontra amparo nos arts. 205 e 226 da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º O casamento é civil e 

gratuita a celebração. § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos 

termos da lei. § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 

lei facilitar sua conversão em casamento. (Regulamento) § 4º Entende-se, 

também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes. § 5º Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 

6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 

separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de dois anos. (Revogado) § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela 

Emenda Constitucional nº 66, de 2010) § 7º Fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais 

ou privadas. Regulamento § 8º O Estado assegurará a assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações. Verifica-se dos 

dispositivos supra, que a educação e a família são direitos protegidos 

constitucionalmente, e o legislador impôs o dever ao Estado (lato sensu) 

não apenas de promove-los, mas também incentivá-los, visando, além da 

qualificação para o trabalho, o desenvolvimento da pessoa e a proteção 

da família. Logo, por todos os ângulos que se analise, o direito do 

requerente em cursar a graduação é relevantemente protegido, não 

podendo a Administração criar óbice desmotivado, ou mesmo alegar 

apenas supremacia de interesse público, quando na Comarca em que 

atualmente está lotado o requerente houveram outras remoções deferidas 

a pedido, conforme se depreende dos documentos juntados na inicial. 

Assim, em que pese a modificação na lotação de agente penitenciário seja 

ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, 

que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do 

serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações 

peculiares postas sob análise. Deve ser pautada nos princípios da 

razoabilidade, dos direitos individuais e sociais amparados pela 

Constituição, que, no caso, é a educação e a família. Diante da negativa 

imotivada, então, da parte requerida, que, sem apresentar aprofundada 

justificativa simplesmente nega o pedido administrativo de transferência 

pautado em relevante motivação, tem-se, por conseguinte, violação ao 

direito do requerente. Destarte, uma vez constatada a presença 

concomitante dos requisitos previstos pelo artigo 300 e seguintes do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado para CONCEDER a 

antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO ao ESTADO DE MATO 

GROSSO que promova a remoção do requerente, no prazo de 30 (trinta) 

dias, lotando-a, provisoriamente, na Regional de Barra do Bugres/MT. 

Esclareço, ainda, que o descumprimento da determinação acima 

convolar-se-á em ato de improbidade administrativa, ensejando ao 

responsável a respectiva responsabilização. Nos termos do Enunciado I 

do XIII Encontro de Cuiabá, DISPENSO a realização de audiência de 

conciliação, pelo que DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO do ESTADO DE 

MATO GROSSO, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, querendo, 

oferecer contestação, bem como, ainda, cumprir a determinação do 

parágrafo retro. Aportando aos autos a defesa da parte requerida, 

INTIME-SE o requerente para, querendo, oferecer impugnação no prazo 

legal. Após, abra-se VISTAS ao Ministério Público, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez que a demanda envolve interesse público e 

questão constitucional. Na sequência, conclusos para deliberações. 

INTIMEM-SE e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001419-41.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001419-41.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: MOACIR GRAZIOLA Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que as partes firmaram acordo, 

homologado pelo juízo, tendo o autor informado o pagamento integral da 

dívida, manifestando pela extinção do processo. 2. Cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo, o que faço 

com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de 

mérito, reconhecendo a satisfação integral da obrigação conforme 

manifestação do autor. 7. Custas e honorários na forma pactuada no 

acordo. 8. P.I.C. 9. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001419-41.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001419-41.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: MOACIR GRAZIOLA Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que as partes firmaram acordo, 
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homologado pelo juízo, tendo o autor informado o pagamento integral da 

dívida, manifestando pela extinção do processo. 2. Cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo, o que faço 

com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de 

mérito, reconhecendo a satisfação integral da obrigação conforme 

manifestação do autor. 7. Custas e honorários na forma pactuada no 

acordo. 8. P.I.C. 9. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001698-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS QUINTILHANO ANTUNES MILANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001567-52.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LIMA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001567-52.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.125,00 ESPÉCIE: [SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROVAS]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR(A): MARLENE LIMA NOGUEIRA 

Advogado do(a) AUTOR(A): MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

MT0005423A PARTE REQUERIDA: Nome: Seguradora Lider Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 745, 5 Andar - centro, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 20031-205 DECISÃO Vistos, etc. 1. DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 18 de dezembro de 2019, às 13h00min, a se realizar 

no CEJUSC. 2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

3. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 4. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 5. Intimem-se. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de outubro de 

2019. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000424-28.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DIAS (EXECUTADO)

MARCELO CAMPOS MARTINS (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO PASQUINI (EXECUTADO)

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (EXECUTADO)

MARLON CASSIO WIEGERT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Citação, 

impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que 

requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002347-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO LOPES BATISTA (REQUERENTE)

ANA MARIA NEVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOSSELIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT3585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002274-20.2019.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA RAMOS CALUMBY OAB - AL8989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS FRANCISCO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002274-20.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO 

BRASIL SA REQUERIDO: JOSE MARCOS FRANCISCO DOS ANJOS Vistos, 

etc. 1. Certifique-se a autenticidade da presente missiva. 2. Preenchidos 

os requisitos do art.260 do CPC, dê-se o fiel cumprimento nos termos da 

decisão que a instrui, servindo a cópia como mandado. 3. Adote a Sra. 

Gestora os atos de impulso pertinentes ao cumprimento integral do ato 

deprecado, inclusive quanto à intimação para recolhimento de diligência se 

for o caso, certificando-se em caso de inércia da parte interessada 

superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art.393 da CNGC. 4. Após, 

cumprida a finalidade a que se destina, devolva-se a comarca de origem 

com as homenagens do juízo. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002487-26.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BALBINO FALCAO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002253-44.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PINTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000230-28.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON FELIPE BACKES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE WANDSCHEER BARRETO (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. C. D. C. N. D. P. L. (REQUERENTE)

L. C. L. (REQUERENTE)

H. L. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. D. S. (REQUERIDO)

H. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID22938684, impulsiono o presente feito, a fim 

de que seja conferido vistas dos autos as partes dos documentos juntado 

de ID 21855778, para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. C. D. C. N. D. P. L. (REQUERENTE)

L. C. L. (REQUERENTE)

H. L. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. D. S. (REQUERIDO)

H. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID22938684, impulsiono o presente feito, a fim 

de que seja conferido vistas dos autos as partes dos documentos juntado 

de ID 21855778, para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. C. D. C. N. D. P. L. (REQUERENTE)

L. C. L. (REQUERENTE)

H. L. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. D. S. (REQUERIDO)

H. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID22938684, impulsiono o presente feito, a fim 

de que seja conferido vistas dos autos as partes dos documentos juntado 

de ID 21855778, para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 339 de 2710



Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002309-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT3585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. J. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002309-77.2019.8.11.0050. AUTOR(A): PAULA KAROLINA DOS 

SANTOS RÉU: JOAO VICTOR JESUS DA COSTA Vistos, etc. 1. 

Considerando a alegação da autora que celebrou acordo com o requerido 

junto ao CEJUSC, onde fixou-se alimentos e guarda, recebo a presente 

demanda como Ação Revisional de Alimentos. 2. Defiro o benefício da 

assistência judiciária gratuita. 3. DESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 22 de janeiro de 2020, às 13h45min, a se realizar no CEJUSC. 4. 

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 

334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344). 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001196-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO LUIZ BARP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Citação, 

impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que 

requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001752-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ZARDINELLO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIDENT CLINICAS ODONTOLÓGICAS (REU)

ANDERSON FERREIRA TERRES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001752-90.2019.8.11.0050. AUTOR(A): PAULO HENRIQUE ZARDINELLO 

ALVES RÉU: ANDERSON FERREIRA TERRES, RIDENT CLINICAS 

ODONTOLÓGICAS Vistos, etc. 1. Analisando detidamente os autos, não 

vislumbro a hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente 

deixou de juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de 

trabalho a fim de demonstrar sua remuneração. 2. Vale ressaltar, que o 

ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do 

direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente caso. 3. Assim, 

com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de outubro de 2019. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001346-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO GUAREZ (REQUERIDO)

DIOGO WINIARSKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Intimação da 

testemunha, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001346-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO GUAREZ (REQUERIDO)

DIOGO WINIARSKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Intimação da 

testemunha, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000744-15.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ENIO 

JOSE BELANDI Vistos, 1. Em atenção aos princípios da economia e 

celeridade processual, visando à continuidade no processamento da 

demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida. 2. Localizado o endereço do 

requerido, INTIME-SE o exequente para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 3. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), 

com fundamento no art.256, II do CPC, DEFIRO desde já expedição de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 340 de 2710



edital com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, CPC. 4. 

Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por 

edital, a Defensoria Pública. 5. Dê-se vistas ao curador para apresentação 

de defesa no prazo legal. 6. Em seguida, manifeste-se o autor/exequente 

em 05 dias. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 

de novembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito Assinado 

Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000744-15.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ENIO 

JOSE BELANDI Vistos, 1. Em atenção aos princípios da economia e 

celeridade processual, visando à continuidade no processamento da 

demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida. 2. Localizado o endereço do 

requerido, INTIME-SE o exequente para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 3. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), 

com fundamento no art.256, II do CPC, DEFIRO desde já expedição de 

edital com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, CPC. 4. 

Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por 

edital, a Defensoria Pública. 5. Dê-se vistas ao curador para apresentação 

de defesa no prazo legal. 6. Em seguida, manifeste-se o autor/exequente 

em 05 dias. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 

de novembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito Assinado 

Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000744-15.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ENIO 

JOSE BELANDI Vistos, 1. Em atenção aos princípios da economia e 

celeridade processual, visando à continuidade no processamento da 

demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida. 2. Localizado o endereço do 

requerido, INTIME-SE o exequente para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 3. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), 

com fundamento no art.256, II do CPC, DEFIRO desde já expedição de 

edital com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, CPC. 4. 

Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por 

edital, a Defensoria Pública. 5. Dê-se vistas ao curador para apresentação 

de defesa no prazo legal. 6. Em seguida, manifeste-se o autor/exequente 

em 05 dias. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 

de novembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito Assinado 

Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000744-15.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ENIO 

JOSE BELANDI Vistos, 1. Em atenção aos princípios da economia e 

celeridade processual, visando à continuidade no processamento da 

demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida. 2. Localizado o endereço do 

requerido, INTIME-SE o exequente para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 3. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), 

com fundamento no art.256, II do CPC, DEFIRO desde já expedição de 

edital com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, CPC. 4. 

Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por 

edital, a Defensoria Pública. 5. Dê-se vistas ao curador para apresentação 

de defesa no prazo legal. 6. Em seguida, manifeste-se o autor/exequente 

em 05 dias. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 

de novembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito Assinado 

Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000319-51.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO TEODOSIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Citação, 

impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que 

requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001888-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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M. T. M. (AUTOR(A))

F. Y. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SPARRENBERGER OAB - RS85039 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001928-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. Q. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001570-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MS13930 (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE DE JESUS GOMES (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001570-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MS13930 (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE DE JESUS GOMES (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001570-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MS13930 (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE DE JESUS GOMES (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001965-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SIMONE DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO NERES (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta Precatória, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002213-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo a certidão de ID28116793, impulsiono os autos com 

vistas ao advogado do Requerente, para que proceda o depósito da 

quantia faltante, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108734 Nr: 1754-77.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BONFIM CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26.986 OAB/MT

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE pessoalmente o réu JOÃO BONFIM CARDOSO para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, constituir advogado, juntando procuração nos autos, ou 

comprovar sua condição de hipossuficiente.

2. Caso o réu constitua advogado, INTIME-SE o causídico para que se 

manifeste nos autos promovendo a defesa do réu.

3. Comprovado nos autos a condição de hipossuficiente do réu, 

VOLTEM-ME os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 2860-79.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GUEDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da sentença de fls. 102/103, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 754 Nr: 623-68.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE JUNG DREHMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CAETANO, IVO DREHMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560-MT, FLORENTINO A MARTINS - OAB:9.659-MT, MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido de fl.280.

2. Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono.

3.Quanto ao pedido de expedição de oficios ao INDEA, verifico que já foi 

objeto de análise pelo juízo. Assim, mantenho a decisão de fl.263 pelos 

fundamentos lá expostos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83286 Nr: 2730-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS, JGK, VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, Altemar Dias da Gama - 

OAB:18322MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8.392/MT, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - OAB:8256, FERNANDO 

ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:OAB/MT 21.907

 Portanto, restando demonstrado nos autos que, da maneira posta na 

denúncia, não há como imputar o crime descrito aos réus, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido vertido na denúncia e ABSOLVO os acusados 

LUCIR MARIA DA SILVA e VOLDE IAPP, da imputação ora lhe feita, com 

arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Como se infere 

da certidão de óbito encartada nos autos à fl. 500. Assim, em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção da 

punibilidade, em razão da morte do denunciado JOÃO GENTIL KUHN, é 

medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 107, I do Código 

Penal.DECLARO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado 

JOÃO GENTIL KUHN, devidamente qualificado nos autos, a teor do que 

dispõe o art. 107, I, do Código PenalSem custas.Ciência pessoal ao 

membro do MPE, intimando os advogados constituído, e, os acusados 

mediante publicação desta sentença uma única vez no DJE Transitada em 

julgado a presente decisão, proceda às baixas necessárias. Após, 

arquivem-se os presentes autos.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77677 Nr: 3786-94.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada pelo Ministério 

Público contra o réu PEDRO ASSUNÇÃO DA SILVA e o absolvo com 

fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.Sem custas. 

Publique. Intimem-se. Cumpra-se a CNGC. Com o trânsito em julgado, 

restitua-se a fiança e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96808 Nr: 544-25.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada pelo Ministério 

Público contra o réu NERI JASKULSKI e o absolvo com fundamento no art. 

386, VII do Código de Processo Penal.Sem custas. Publique. Intimem-se. 

Cumpra-se a CNGC. Com o trânsito em julgado, restitua-se a fiança e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91406 Nr: 2655-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSOLANI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada pelo Ministério 

Público contra o réu NERI JASKULSKI para: a) DECLARAR EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu DILSOLANI PEREIRA DOS SANTOS em relação as 

acusações de lesão corporal contra os menores Maykon Luis Pereira 

Assunção e Diego Murilo Pereira Assunção; b) ABSOLVER o réu 

DILSOLANI PEREIRA DOS SANTOS pela suposta prática dos delitos 

previstos no art. 129, § 9º e art. 147 do Código Penal em relação a vítima 

Noeme Assunção da Silva, com fundamento no art. 386, VII do Código de 
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Processo Penal.Ante a absolvição do réu, bem como diante da 

manifestação de fls. 217/219, REVOGO as medidas protetivas deferidas 

nos autos Código n. 88151.Sem custas. Publique. Intimem-se. Cumpra-se a 

CNGC. Com o trânsito em julgado, restitua-se a fiança e arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108861 Nr: 1831-86.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIVIAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 Vistos, etc.

1 – Em continuação à audiência de instrução e julgamento e tendo em vista 

a manifestação ministerial de fl. 69, DESIGNO a data de 10 de fevereiro de 

2020, às 15h00min, para realização da referida solenidade com a oitiva da 

testemunha Josildo Rodrigues Leite.

2 – Intimem-se o réu, seu patrono e a testemunha faltante, para 

comparecem à audiência supra designada.

 3 – Requisite-se o réu

4 - Notifique-se o MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 3395-18.2010.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER 

FILHO, ODENIR ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181/B, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.950/MT

 Vistos, etc.

1. DEFIRO a suspensão na forma requerida às fls.305/306, devendo ser 

contado como termo inicial do prazo de 60 (sessenta) dias a data do 

protocolo da referida petição.

2. Decorrido o prazo, intime-se a parte interessada para providências em 

05 dias.

3. Nada sendo requerido, com fundamento no art.393 da CNGC, 

certifique-se e devolva-se à comarca de origem com as homenagens do 

juízo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25633 Nr: 2262-43.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO DEL GROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4.701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença;

2. Anteriormente a citação/intimação do devedor, o exequente requereu a 

desistência da ação.

3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º 

do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o momento, o que 

torna desnecessária a sua anuência.

4. Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

5. Custas, se houver, pelo exequente.

6. P. I.C.

7. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87141 Nr: 248-37.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela ofendida e, por 

conseguinte, confirmo a decisão liminar, DECLARANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no art. 487, I, 

do NCPC. Sem custas nos termos do art. 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 

1.060/50. Após a juntada, e estando o processamento do inquérito policial 

já afeto a este juízo, determino a extração, mediante traslado, de cópia da 

decisão concessiva das medidas protetivas de urgência para os autos 

principais.Transitada esta em julgado e efetivado o traslado ARQUIVE-SE 

os autos com as devidas baixas e anotações.Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do Prov. N.º 

42/2008/CGJ/MT.Intimem-se.Notifique-se o Ministério Público. CUMPRA-SE 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36884 Nr: 237-18.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA VERÔNICA COSTA 

DOS SANTOS - OAB:228.150/RJ

 Vistos, etc

1. Por ser tempestivo (CPC, art. 180) e estarem presentes os demais 

pressupostos recursais, tanto objetivos quanto subjetivos, RECEBO o 

presente recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, 

art. 1012).

2. Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze 

(15) dias.

3. A seguir, com ou sem resposta, presentes os requisitos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-se.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 1596-32.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY GOMES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74328 Nr: 1711-82.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR BORNELLO, AGRIPAR COMERCIO 

E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA, ECSANDRO CARLOS BARP

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

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 118, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93272 Nr: 3757-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR CORADI, CORADI E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente pessoalmente para, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes 

para o regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III, §1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101436 Nr: 2704-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR, EMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar ao autor que, 

no prazo de 15(quinze) dias EMENDE a incluindo no polo passivo os avós 

maternos, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

IV, do CPC.13.Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam 

os autos conclusos.14.No que tange ao desconto em folha de benefício da 

requerida dos valores referente aos alimentos provisórios, considerando 

que a autora afirma a propositura de execução provisória de alimentos em 

face da requerida, em consonância com o parecer ministerial, o pedido de 

desconto deverá processar-se naqueles autos.15.Cumpra-se o item 15 da 

decisão de fl.18.16.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71385 Nr: 59-30.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MATEUS DO NSCIMENTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBUQUERQUE COM. 

INDÚSTRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIRES LINCON MATEUS 

BORGES - OAB:89.504/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Contrato c/c 

Perdas e Danos.

2. Às fls.261/262 o magistrado competente deferiu o processamento da 

ação com a pendência de recolhimento das taxas e custas. No entanto, 

em despacho de fl.265, determinou-se o pagamento, intimando-se o autor 

para as providências (fls.267/268).

3. Intimado por seu advogado para dar prosseguimento ao feito (fl.274), o 

autor permaneceu inerte. A tentativa de intimação pessoal, a seu turno, 

restou prejudicada, considerando que em 03 tentativas o carteiro não 

encontrou ninguém no imóvel (fl.276).

4. Ademais, prevê o art.77 do CPC que competem às partes e seus 

procuradores “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos 

autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”.

5. Nesse passo, diante da inércia injustificada do autor em promover os 

atos que lhes competem por período superior a 01 (um) ano, com base no 

princípio da duração razoável do processo, encontra-se configurada a 

hipótese de negligência.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

6. ANTE AO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, II do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

7. Condeno o requerente ao pagamento das custas da ação principal e 

honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$2.000,00 nos termos 

do artigo 85, §9º, do Código de Processo Civil, pela ausência de proveito 

econômico.

8. Custas da reconvenção pelo requerido.

9. P. I.C.

10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 
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baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23131 Nr: 3409-41.2006.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON ZOKEZOMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que, diante da não 

localização de bens do devedor, o exequente postula pela suspensão do 

feito na forma do art.921, III do CPC.

2. Por esta razão, com fulcro assente no artigo 921, §1º do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO feito por 01 (um) ano.

3. Decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se o exequente 

por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação.

4. Não sendo localizados bens, arquive-se o processo dando-se início ao 

prazo prescricional.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78092 Nr: 4041-52.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER APARECIDO DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208 -A/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em que as partes 

informam que realização de acordo (fls.56/57).

2. Às fls.69/70 o requerido comprovou o depósito judicial da quantia 

acordada.

3. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

4. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 5. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

6. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

7. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls.56/57, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, reconhecendo a 

satisfação integral da obrigação.

8. Expeça-se o alvará na forma requerida atentando-se ao poderes 

conferidos pelo autor aos seus patronos

9. Considerando a remuneração acostada na CTPS de fl.60, DEFIRO o 

benefício da assistência judiciária gratuita.

10. Honorários na forma pactuada no acordo.

11. P.I.C.

12. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20703 Nr: 1021-68.2006.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, 

MAXXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354, 

FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:MT 22.096-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:OAB/ PR 24.730, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, 

LUCIANA SEZANOWASKI MACHADO - OAB:25.276/PR, Stephany Mary 

Ferreira Regis da Silva - OAB:53.612/PR, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC/2015, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos do 

autor.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, além de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

pelo INPC (art. 85, § 2º do CPC/2015).P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20322 Nr: 629-31.2006.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, 

MAXXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354, FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:MT 22.096-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, LUCIANA SEZANOWASKI MACHADO - OAB:25.276/PR, 

RENATA BUENO CONTRERA - OAB:169385, STEPANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR

 Trata-se de ação cautelar de produção antecipada de provas movida por 

VANDERLEI RECK JÚNIOR contra MAXXICASE MÁQUINAS LTDA e BANCO 

CNH CAPITAL S.A.

Pretende o autor demonstrar que a máquina agrícola objeto de um contrato 

de compra e venda com alienação fiduciária, a qual alega que não lhe foi 

entregue, está nova (estado de zero km).

 A medida cautelar foi deferida, as partes apresentaram quesitos, houve o 

pagamento dos honorários do perito, todavia, perícia não se realizou pois 

a máquina não foi localizada, haja vista ter sido objeto de ação de busca e 

apreensão movida pelo réu BANCO CNH CAPITAL S.A. e alienado pelo 

banco. As partes não indicaram a localização do bem (fls. 27, 35/49, 

128/130, 141/146, 141,149, 162, 171, 174/175).

Não houve interesse da partes acerca da inclusão do processo na pauta 

da Semana Nacional da Conciliação (fls. 187/188).

É o relatório.

Tendo em vista que a máquina objeto da perícia não foi localizada, a 

presente medida cautelar de produção antecipada de provas perdeu o seu 
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objeto, não havendo interesse de agir.

 Ante o exposto, julgo o processo extinto sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VI do CPC/2015.

Custas pelo autor. Honorários já arbitrados na ação principal Código n. 

20703 em que esta ação cautelar se encontra apensa.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105009 Nr: 4265-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o réu JOÃO 

CLEI LUCIANO DA SILVA, da imputação constante na denúncia, com fulcro 

no art. 386, inciso VII do CPP (não existir prova suficiente para a 

condenação).4. Deliberações Finais:EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ 

DE SOLTURA, devendo ser colocado em liberdade, se por outro motivo 

não dever permanecer preso, devendo manter o seu endereço atualizado 

nos autos.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e intime-se a defesa do 

réu.Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVANDO-se os autos, comunicando-se aos 

órgãos competentes.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100891 Nr: 2433-14.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, NAIARA CRISTINA TONETTA - OAB:24068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 44/48, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99475 Nr: 1772-35.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941 Nr: 810-76.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SCHIMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66833 Nr: 845-11.2014.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWA ASSUNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80929 Nr: 1278-44.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DALMINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls.49/50, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39808 Nr: 64-57.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTUNES MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:MAT. 1.707.682
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 34, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81395 Nr: 1582-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSELIA SOARES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS 

BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA REGINA D' ALMEIDA 

LINS POLO - OAB:14008

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 59/65, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67678 Nr: 1614-19.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO BERTOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COM. DE 

PNEUS - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls.70, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 563-46.2009.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:OAB/PR 8740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-A, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987/O, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 05 (cinco) dias requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo le. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108941 Nr: 1881-15.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

1 – Em continuação à audiência de instrução e julgamento e tendo em vista 

a manifestação ministerial de fl. 91, DESIGNO a data de 12 de fevereiro de 

2020, às 09h30min, para realização da referida solenidade.

2 – Intimem-se o réu, seu patrono e as testemunhas faltantes, para 

comparecem à audiência supra designada.

 3 – Requisite-se o réu

4 - Notifique-se o MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108567 Nr: 1671-61.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26.986 OAB/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 408 do Código de Processo 

Penal, pronuncio o réu HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA, 

brasileiro, convivente, operador de maquinas, nascido em 05/02/1999, 

natural de Nortelândia, portador do documento de identidade RG nº 

28409043 SSP/MT, filho de Devair Pereira da Silva e Ednalva Alves, pela 

prática da infração capitulada no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, 

praticada contra a vítima Ivan Boff, a fim de que seja o mesmo submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.Outrossim, REVOGO a prisão preventiva do acusado por não 

mais persistirem os requisitos autorizadores do cárcere cautelar mediante 

o cumprimento da cautelares abaixo:a) Manter comportamento social 

adequado;b) Não mudar de endereço sem informar o juízo;c) Proibição de 

frequentar bares, boates e locais congêneres;d) Comparecer 

mensalmente em Juízo até do dia 10 de cada mês para informar e justificar 

suas atividades;d) Não cometer novo crime ou contravenção penal, sob 

pena de imediato decreto prisão preventiva, nos termos do § 4.º art. 282 

do CPP (redação dada pela Lei Federal n. 12.403, de 2011).Considerando 

o regime de plantão, SIRVA A PRESENTE DECISÃO como ALVARÁ DE 

SOLTURA se por outro motivo não deva o réu permanecer preso. No 

mesmo ato, PROCEDA-SE à intimação da pronúncia (art. 420, I do 

CPP).INTIME-SE o causídico via DJE.CIENTIFIQUE-SE o d. representante do 

Parquet e o d. Advogado de defesa.PRECLUSA a presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE o necessário.Ato contínuo, INTIME-SE o Ministério Público 

e, em seguida a Defensa, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem 

rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem como, juntarem 

documentos e requererem diligências (CPP, 422).Em seguida, decorrido o 

prazo das partes, VOLVAM-ME os autos conclusos para deliberação e 

confecção de relatório sucinto acerca do processo (CPP, 423).P. R. 

ICUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108861 Nr: 1831-86.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIVIAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 Vistos, etc.

1 – - Em continuação à audiência de instrução e julgamento e tendo em 

vista a manifestação ministerial de fl. 69, DESIGNO a data de 12 de 

fevereiro de 2020, às 09h00min, para realização da referida solenidade 

com a oitiva da testemunha Josildo Rodrigues Leite.

2 – Intime-se o réu, seu patrono e a testemunha faltante, para 

comparecem à audiência supra designada.

 3 – Requisite-se o réu

4 - Notifique-se o MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90769 Nr: 2289-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

considerando que a execução tramita desde 2009, visando a continuidade 

no processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados BACENJUD, 

SIEL e SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

sol icitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada.

2. Localizado o endereço do requerido, havendo multiplicidade de 

logradouro, manifeste-se o exequente para que indique expressamente 

em qual deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

3. Sendo infrutífera a busca de dados, com fundamento no art.256, II do 

CPC, DEFIRO desde já expedição de edital com prazo de 30 (trinta) dias 

nos termos do art.257, III, CPC.

 4. Nessa hipótese, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial da executada citada por edital, 

a Defensoria Pública.

5. Dê-se vistas ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.

6. Em seguida, manifeste-se o autor/exequente em 05 dias adotando as 

medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23939 Nr: 586-60.2007.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CAMPREGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

considerando que a execução tramita desde 2009, visando a continuidade 

no processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados BACENJUD, 

SIEL e SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

sol icitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada.

2. Localizado o endereço do requerido, havendo multiplicidade de 

logradouro, manifeste-se autor e para que indique expressamente em qual 

deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20976 Nr: 1270-19.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON IMA INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:12.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

considerando que a execução tramita desde 2009, visando a continuidade 

no processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados BACENJUD e 

SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

sol icitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada.

2. Localizado o endereço do requerido, havendo multiplicidade de 

logradouro, manifeste-se o exequente para que indique expressamente 

em qual deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

3. Infrutífera a diligência, dê-se ciência ao credor intimando-o para dar 

prosseguimento ao feito, adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, 

§2º do CPC e arquivamento dos autos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 2868-51.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 6. É o relatório. Decido. 7. Após criteriosa análise dos autos, verifico que 

os requisitos mantedores da prisão da indiciada ainda subsistem, não 

assistindo razão as alegações da defesa. 8. A materialidade do crime 

restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de 

Apreensão e demais documentos encartados ao presente feito. 9. Com 

efeito, o pleito liberatório, ora analisado, repete fatos já analisados em 

oportunidade anterior, quando da decretação da prisão preventiva, sem 

demonstrar qualquer inovação no plano empírico para após a prolação do 
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referido decisum. 10. Desse modo, os argumentos arguidos não ensejam 

revisita àquela decisão, a fim de modificá-la, sobretudo ao se considerar 

que o Tribunal de Justiça já se manifestou pela manutenção da prisão, 

conforme liminar negada em sede de Habeas Corpus. 11. Ademais, os 

autos tramitam regularmente, não sendo registrada qualquer morosidade 

excessiva ou infundada, sobretudo por tratar-se de processo com 

prioridade na tramitação. 12. Assim, restando devidamente comprovadas 

nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser 

mantida a prisão preventiva dos acusados nos termos do artigo 311 e 312, 

do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública, bem como 

pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não 

sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 13. 

Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, formulado por 

CLEITON OLIVEIRA DA SILVA. 14. Intime-se as partes 15. Dê ciência da 

decisão ao acusado, ao Patrono legalmente constituído, bem como ao 

Representante do Ministério Público. 16. Dá-se vista a parte para 

alegações finais. 17. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35272 Nr: 2061-46.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR FERTILIZANTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES 

CAMPOS NOVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:6.593/OAB-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 134/145, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103718 Nr: 3662-09.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 123/128, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65234 Nr: 3269-60.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA, IOLANDA 

CASAGRANDE VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 Vistos, etc.

1. Previamente a análise do pedido de fls. 92/93, intime-se a parte 

exequente para apresentar planilha de débito atualizada. Com o aporte, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107596 Nr: 1141-57.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOBERQUE RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos, etc.

1. Preclusa a decisão de pronúncia (art. 421, CPP), vieram os autos 

conclusos.

2. Sendo assim, DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Ministério 

Público e, em seguida, ao Defensor do acusado para, no prazo sucessivo 

de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências, conforme art. 422 do CPP.

3. Após, com ou sem manifestação das partes, CONCLUSOS para os fins 

do art. 423 do CPP.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72857 Nr: 872-57.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, 

CRISIENE FASSICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7.187

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 2692-09.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT
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 Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu 

EVERALDO DE SOUZA FIGUEIREDO, qualificado nos autos em exame, pela 

prática delitiva prevista no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal 

perpetrado contra a vítima EVELIN GABRIELY MENSCH PEREIRA.Passo, 

consequentemente, a dosar a pena.(...)6. Pena Definitiva do réu 

EVERALDO DE SOUZA FIGUEIREDO:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

EVERALDO DE SOUZA FIGUEIREDO, em 12 (doze) anos de reclusão.6. 

Deliberações Finais:O regime inicial de cumprimento da pena para o réu 

EVERALDO DE SOUZA FIGUEIREDO será o FECHADO, em observância ao 

que dispõe nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal.Nego ao réu 

EVERALDO DE SOUZA FIGUEIREDO o direito de apelar em liberdade pois 

reputo como imperiosa a manutenção da segregação cautelar com vista a 

obstar a prática de novos delitos e acautelar o meio social e a própria 

credibilidade da Justiça, uma vez que, o réu está foragido, tendo inclusive 

sido decretada sua revelia por não ter sido encontrado para ser intimado 

para comparecer à audiência de instrução (fls. 68).Frise-se, que o réu 

permaneceu foragido durante toda a instrução criminal. Além disso, o 

regime inicial fixado para cumprimento da pena é o fechado, sendo que a 

pena aplicada em patamar superior a 04 (quatro) anos, já faz também 

incidir o requisito genérico de admissibilidade preconizado no art. 313, 

inciso I, do Código de Processo Penal.Portanto, mantenho a decretação da 

prisão (Pedido de Prisão Preventiva nº 2539-73.2018.8.11.0050 – Código 

101076) do réu EVERALDO DE SOUZA FIGUEIREDO.Condeno o réu do 

pagamento de custas e despesas processuais.Expeça-se guia provisória 

de cumprimento de pena.Renova-se Mandado de Prisão. Com o trânsito em 

julgado oficie-se aos órgãos competentes e forme-se o processo 

executivo de pena definitivo, bem como comunique-se a Justiça 

Eleitoral.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 15572 Nr: 2494-60.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23.863OAB/PR, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:OAB/PR 43.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a) indicados pelo exequente, por meio do 

sistema RENAJUD.

2. Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

3. Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento 

ao feito, adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e 

arquivamento dos autos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 573-32.2005.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:MS- 12.574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240/MT

 Vistos etc...

Trata-se de execução de titulo extrajudicial ajuizada por DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. contra CARLOS ROBERTO MENDES.

É o relatório.

Tendo em vista que este Juízo julgou procedentes os embargos à 

execução n. 1323-92.2009.811.0050 (Código n. 31272) e declarou 

inexistente a dívida cobrada nos presentes autos de execução de título 

extrajudicial n. 573.32.2005.811.0050 (Código n. 16822) em razão do 

pagamento putativo das duplicatas n. 4475 e 4154 emitidas pela 

Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda, com fundamento no art. 485, IV, 

do CPC/2015, julgo sem resolução do mérito a execução de título 

extrajudicial n. 573.32.2005.811.0050 (Código n. 16822).

Com o trânsito em julgado, determino o levantamento de eventuais 

penhoras existentes.

Custas pelo exequente. Honorários já arbitrados nos embargos à 

execução n. 1323-92.2009.811.0050 (Código n. 31272)(apenso).

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31272 Nr: 1323-92.2009.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT, GUSTAVO LORENZI CASTRO - OAB:OAB/SP 

129.134

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução para declarar 

inexistente a dívida cobrada nos autos de execução de título extrajudicial 

n. 573.32.2005.811.0050 (Código n. 16822) em razão do pagamento 

putativo das duplicatas n. 4475 e 4154 emitidas pela Rondoagro Produtos 

Agropecuários Ltda.Nos presentes autos há pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante, pedido que até o 

presente momento não foi apreciado.(...)Considerando a área plantada 

pelo embargante, ainda que em sociedade com outros três sócios (eram 6 

mil hectares de soja e algodão no momento do celebração do negócio 

jurídico e 9 mil hectares por ocasião de seu depoimento), bem como a 

quantidade de veículos em seu nome, dentre eles caminhonetes, 

caminhões, carrocerias, alguns deles novos e de elevado valor, não se 

pode dizer que o embargante é pobre e pessoa sem condições de arcar 

com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem 

prejuízo do próprio sustento. Assim, não concedo a assistência judiciária 

gratuita ao embargante e determino o recolhimento das custas 

processuais iniciais, no prazo de 30 dias, que deverá ser paga, sob pena 

de cobrança e protesto, medidas a serem tomadas pela Central de 

Arrecadação.Condeno o embargado ao ressarcimento das custas 

processuais a serem recolhidas pelo embargante, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa pelo INPC (art. 85, § 2º do CPC/2015).P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38737 Nr: 2090-62.2011.811.0050

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.233/235é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37819 Nr: 1173-43.2011.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI DE FÁTIMA DIAS DE OLIVEIRA, ADAIR DIAS DE 

OLIVEIRA, RITA LUIZ MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILVAN ROCHA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11.335 OAB/MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161/MT, 

MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, RODRIGO NUSS - OAB:16509, Sales 

Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Inventário, cuja sentença proferida às fls.113/114 

foi parcialmente reformada pelo acórdão de fls.129/144.

2. Verifico que as partes discordam acerca da forma da partilha, ainda 

que haja acórdão especificando o quinhão de cada uma, disputando 

valores referentes a uma motocicleta cujo paradeiro é desconhecido por 

ambas as partes.

3. Sob essa ótica, entende-se que o de cujos se desfez da motocicleta 

antes mesmo do relacionamento com a inventariante e, considerando que 

a propriedade de bem móvel se transmite com a tradição, não há que se 

falar em partilha ou compensação de valores do bem no presente 

momento, entendendo que o de cujus já usufruiu ainda em vida dos 

valores provenientes da sua provável alienação.

4. No que tange aos valores de FGTS demais valores depositados em 

conta bancária, o acórdão proferido em apelação menciona estratos de 

contas específicas, cuja identificação não foi disponibilizada a este juízo.

5. Assim, a fim de que seja proferida decisão em consonância com a 

decisão recursão DETERMINO às partes que tragam aos autos o recurso 

de apelação correlato, de forma integral, em mídia digital, no prazo de 10 

(dez) dias.

6.Atualize-se a representação processual das partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 557-58.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON OLMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ESTIV CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 68, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99104 Nr: 1621-69.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Assim, em tempo, CHAMO O FEITO A ORDEM para ACOLHER os 

embargos aclaratórios de fls.25/27 e, em consequência, NOMEIO como 

perito avaliador do imóvel objeto da presente missiva o Perito Engenheiro 

Agrônomo Sônio Aramis Blauth, Perícias Agropecuárias - Avaliações 

Rurais (Rigor ABNT) - Serviços Topográf icos, E-mail : 

engearamis@gmail.com - Cell: (65) 99926-2318/ 3337-1010, Diamantino - 

MT.6.Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o executado em igual prazo. 

7.Havendo concordância, proceda-se o executado com o depósito, no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos.8.Efetuado o depósito dos honorários 

periciais, fica autorizado ao perito avaliador nomeado levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, 

§1º da CNGC).9.Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.10.O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data designada para o início dos trabalhos.11.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.12.Decorrido o prazo, façam os 

autos conclusos.13.Oportunamente, PROCEDA A SECRETARIA o 

desentranhamento dos documentos de fls.28/29 dos autos.14.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95529 Nr: 5033-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos

 1. Tendo em vista que o pedido de fl 54, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 02 de Março de 2019 às 16:30.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30105 Nr: 158-10.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDE GOLDSCHMIDI RAUBER, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 Determino o exequente se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender devido, bem com apresente matrícula atualizada do imóvel 

indicado a penhora /ou indique a localização do algodão, bens 

mencionados às fls. 91/92. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32434 Nr: 2482-70.2009.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDE GOLDSCHMIDI RAUBER, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BERTOGLIO - OAB:36424, 

HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - OAB:31694/PR, PÉRICLES 

LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução para declarar parcialmente nula a cláusula 

contratual que prevê a possibilidade de comissão de permanência 

(inadimplemento, alínea “a”) da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00438-4, 

firmada em 29.10.2004.Ante a sucumbência mínima do embargado, 

condeno os embargantes ao pagamento custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 1% do valor atualizado da causa 

pelo INPC (art. 86, parágrafo único do CPC/2015) (REsp 1.601.556/RJ, 

TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 

20/06/2016).Extraia-se cópia desta sentença, a qual deverá ser encartada 

nos autos da ação executiva n. 158-10.2009.811.0050 (Código n. 

30105).P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 1259-09.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.1.Trata-se de Ação Revisional de 

Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito proposta por LUIZ ALBERTO 

SAMPAIO MOUSQUER em face do Banco do Brasil S.11.Nesse passo, o 

art. 396 do CPC preconiza que:Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte 

exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder.12.No caso dos 

autos, está patente que o Banco do Brasil é a parte mais possibilitada de 

fazer prova nos autos, consequentemente, melhor a instruir o feito, tendo 

em vista que detém departamento específico para arquivar dados e 

documentos de seus servidores. 13.Diante disso, intime-se a parte 

requerida para no prazo de 15 (quinze) dias exibir os documentos 

conforme requerido pela parte autora ou, acaso afirme não estar em sua 

posse, vistas ao autor para que em igual prazo manifeste-se acerca do 

declarado, nos termos do parágrafo único do art. 398 do CPC.14.Após, 

façam os autos conclusos.15.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37572 Nr: 925-77.2011.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. VIANA SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. C. VIANA SERVIÇOS, CNPJ: 

05697336000179. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/04/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de L. C. VIANA 

SERVIÇOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

TRIBUTÁRIA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0015/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 523,31 - Valor Atualizado: R$ 475,74 - Valor Honorários: 

R$ 47,57

Despacho/Decisão: Autos n.º 925-77.2011.811.0050 (37572). Ação de 

Execução Fiscal.Exeqüente: Fazenda Pública Municipal.Executado: L.C. 

Viana Serviços.Vistos, em correição permanente.Estando devidamente 

instruída a petição inicial com a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 

6.830/80), DETERMINO a citação do(s) devedor (es) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora.A citação deverá ser feita 

por carta, devendo esta ser entregue diretamente ao advogado do 

Município, mediante certidão nos autos, conforme requerido pelo próprio 

exeqüente, por meio de ofício enviado a este Juízo, que deverá proceder 

com a entrega ao executado. Caso reste infrutífera a presente tentativa, 

deverá o exeqüente requerer o meio adequada para devida citação.No 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito exeqüendo.Havendo penhora, proceda-se, desde 

logo a avaliação do bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de 

penhora. Após, intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 

1º, 2º e 3º da Lei 6.830/80.Intimem-se.Cumpra-se.Campo Novo do 

Parecis/MT, 26 de abril de 2011.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

GABRIELJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 04 de dezembro de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70595 Nr: 3677-17.2014.811.0050
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M ROSANA DE ARAUJO SILVA ME, MILKA 

ROSANA DE ARAUJO SILVA

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

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M ROSANA DE ARAUJO SILVA ME, CNPJ: 

01457538000192 e atualmente em local incerto e não sabido MILKA 

ROSANA DE ARAUJO SILVA, Cpf: 58218564187, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M ROSANA DE ARAUJO 

SILVA ME e MILKA ROSANA DE ARAUJO SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de NÃO PAGAMENTO DE TRFC, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10230/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/07/2014

 - Valor Total: R$ 11.063,71 - Valor Atualizado: R$ 10.057,92 - Valor 

Honorários: R$ 1.005,79

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I – Para o pronto pagamento, fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

não havendo, ficam desde já fixados em 20% (vinte por cento) 

independentemente de propositura de embargos.II – Citem-se na forma 

legal, devendo o Oficial de Justiça observar as normas estabelecidas no 

artigo 8º da Lei nº 6.830/80.III - Nomeando bens à penhora, que deverá vir 

com seu valor estimado, diga o exequente.IV – Havendo concordância, 

lavre-se o termo a que se refere o artigo 657 do CPC, que deverá ser 

subscrito pelos executados, data a partir da qual correrá o prazo para 

embargos, procedendo a Sra. Escrivã, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário.V – Não havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 

5 dias, proceda-se o Sr. Oficial de Justiça a penhora de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, cujo auto de penhora deve obedecer as regras contidas no 

artigo 13 da LEF, intimando-se imediatamente os executados, procedendo 

ainda o registro da penhora no Cartório Imobiliário.VI – Não encontrando o 

executado para intimação da penhora, proceda-se de acordo com o artigo 

12 e seus parágrafos, da Lei supra citada.VII – Não havendo embargos, 

ocorrendo as hipóteses dos itens III e IV, designem-se datas para hastas 

públicas, com as devidas intimações e publicações, atualizando-se 

avaliação e o valor do débito, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.VIII – Na hipótese do item V, 

concordando o exeqüente com a penhora e com a avaliação, designem-se 

datas para hastas públicas, com as devidas intimações e publicações, 

atualizando-se avaliação e o valor do débito, tendo como base o 

demonstrativo apresentado na data da propositura da ação.Intime-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 04 de dezembro de 2014.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito, em Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 04 de dezembro de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106510 Nr: 573-41.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CICERO FERREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 02729459430, Filiação: Maria da Paz dos Santos, data de nascimento: 

05/08/1976, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA OFERECIDA PELO MPE EM FACE DE JOSÉ 

CÍCERO FERREIRA DOS SANTOS COMO INCURSO NO ARTIGO 121, §2º, 

INCISO I C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIFO 121, § 2º, 

INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Vistos.1. Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico 

que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização 

da denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.2. Conforme estabelece o art. 396, caput, do Código de 

Processo Penal, não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, 

sendo assim, RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os 

requisitos do art. 41 do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do 

mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal 

.4. Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação do réu ou do querelado, 

para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV – a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de dezembro de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106773 Nr: 678-18.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN LINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN LINS DOS SANTOS, Cpf: 

12903938423, Rg: 39344486-0, Filiação: Vanuzia Lins dos Santos e 

Jailson Antonio dos Santos, data de nascimento: 01/07/1997, brasileiro(a), 

natural de Porto Calvo-AL, convivente, servente de pedreiro, Telefone 65 

99300 5426. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA O RÉU CONFORME 

SANÇÕES INCURSAS NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006

Despacho: Vistos, etc.1. Por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, 

RECEBO a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos 

legais contra o(a) denunciado(a) já qualificado(a) nos autos.2. Cite-se o(a) 

acusado(a) pela via editalícia, nos termos do artigo 361 do CPP, eis que 

encontra-se em lugar incerto e não sabido.3. Após, se o(a) denunciado(a) 

não comparecer, nem constituir advogado, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste nos termos do artigo 366 do 

CPP.4. DEFIRO os requerimentos ministeriais retro e DETERMINO seu 

imediato cumprimento.5. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de dezembro de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94522 Nr: 4483-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SOUSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON SOUSA SOARES, Cpf: 

03580491210, Rg: 28111630, Filiação: Divoene Sousa Alves e Darci 

Soares, data de nascimento: 25/03/1993, brasileiro(a), natural de Rolim de 

Moura-RO, solteiro(a), recepcionista de hotel. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA OFERECIDA PELO MPE EM FACE DE 

EMERSON SOUZA SOARES COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 

42, INCISO III, DODECRETO LEI 3.688/1941

Despacho: Vistos, etc.1. Por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, 

RECEBO a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos 

legais contra o(a) denunciado(a) já qualificado(a) nos autos.2. Cite-se o(a) 

acusado(a) pela via editalícia, nos termos do artigo 361 do CPP, eis que 

encontra-se em lugar incerto e não sabido.3. Após, se o(a) denunciado(a) 

não comparecer, nem constituir advogado, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste nos termos do artigo 366 do 

CPP.4. DEFIRO os requerimentos ministeriais retro e DETERMINO seu 

imediato cumprimento.5. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o 

necessário

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de dezembro de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99682 Nr: 1868-50.2018.811.0050

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS MARTINS, Cpf: 79160506172, Rg: 

25.118.759-7, Filiação: Rosangela Martins e Sebastião Martins de Queiroz, 

data de nascimento: 26/04/1976, brasileiro(a), natural de Santa 

Gertrudes-SP, divorciado(a), funcionário público federal, Telefone 65 

99997 2342. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.1.Elias Martins, qualificado nos autos, ingressou 

com Pedido de Habilitação no Cadastro de Pretendentes à Adoção.2.Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 05/123.Realizou-se estudo pela equipe 

interprofissional (fl.15).4.À fl.18/19 o requerente foi devidamente intimado 

para comprovar o cumprmento no disposto no art.197-C, §1º do ECA, 

deixando transocrrer o prazo sem qualquer manifestação.5.Concedida 

vistas ao MP, este manifestou pelo indeferimento do pedido.6.Pois 

bem.7.Acerca dos documentos necessários à instrução do procedimento 

de habilitação de pretendente, assim dispõe o artigo 197-C do ECA:Art. 

197-C.Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a 

serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo 

psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o 

preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou 

maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei. § 1oÉ 

obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela 

Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 

técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do 

direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente 

habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua 

preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de 

crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou 

com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos.8.Da 

análise da documentação apresentada, verifico que ausente comprovação 

de participação em programa atendendo o disposto no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, sendo que, apesar de intimado para suprir a falta, o 

requerente deixou transcorrer o prazo in albis.9.Do que se pode dessumir 

do § 1º do art. 50, do ECA o deferimento da inscrição dar-se-á após 

prévia consulta aos órgãos técnicos do Juizado, ouvido o Ministério 

Público.10.Sublinhe-se que, a inscrição não será deferida se o 

interessado não satisfizer os requisitos legais, ou verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 29, do ECA.11.Posto isto, em consonância com 
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os fundamentos retro expendidos e com o parecer do MP, INDEFIRO o 

pedido do autor, julgando improcedente a demanda com fundamento no 

art.487, I do CPC.12.Intime-se pessoalmente os requerente da sentença, 

advertindo-os que, querendo, poderá interpor recurso à Comissão, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 4º da Portaria 05/00/CEJA-MT 

).13.Comunique-se à CEJA/MT.14.P.I.C.15.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 111153 Nr: 3184-64.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10638, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/0

 Vistos,

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fl.23.

2. DESIGNO o dia 02/03/2020 às 15:00 horas para realização de audiência 

com finalidade de proceder a oitiva da vítima, para que somente então a 

renúncia possa ser admitida, de acordo ao que dispõe o art. 16 da Lei n. 

11340/06.

3. Intimem-se as partes, bem como a equipe interdisciplinar do juízo.

4. Ciência ao MP e

 5. INTIMEM-SE a advogada via DJE.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89390 Nr: 1431-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Interrogatório

Dia 17 de dezembro de 2019, às 13h10min.

Autos n°: 89390

PRESENTES: O Juiz de Direito, o membro do Ministério Público e a 

Advogada Dra. Marinalva Ramos Rodrigues.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. A Advogada Dra. Marinalva Ramos 

Rodrigues requereu a redesignação da audiência em razão da interditanda 

não ter sido intimada, estando em viagem.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte: “VISTOS 

ETC...Acolho o pedido formulado pela autora e REDESIGNO a audiência de 

interrogatório para o dia 16.03.2020, às 16h30min. Intime-se a interditanda 

e o interditado Saem os presentes devidamente intimados.” NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Lais Liane Resende

Promotora de Justiça

Marinalva Ramos Rodrigues

Advogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99792 Nr: 1915-24.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BUNGE 

FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHEINEIDER - OAB:, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:20.875/SC, SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - OAB:6.008/SC

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81925 Nr: 1896-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO GONCALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 73, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 1652-31.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora, por meio 

de seu patrono constituído, para apresentar o número da conta judicial do 
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valor depositado à fl 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87355 Nr: 336-75.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR., HAMILTON AZEVEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5.200/MS, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - 

OAB:56.709/DF, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

DANILO SILVA oliveira - OAB:oab/ms 15359-b, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5.699-B, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21.897/MT, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, 

LARISSA MARQUES - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4.681/TO, 

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:OAB/TO 

5143-B, Mauro Somacal - OAB:58.806, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28002/MS, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devilvida ás 72/83, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107611 Nr: 20692-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Ação de Guarda com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Amanda Danyeisy Gonçalves Silva em face de Walison Dias 

Fernandes Santos.

Narra a autora que manteve relacionamento com o requerido por 6 anos, 

sendo que da união advieram os filhos Yasmin e Gabriel. Afirma que com 

o fim da união a guarda dos filhos permaneceu com o requerido que reside 

com os avós paternos dos menores, ficando livre o direito de visitação da 

requerente.

Sustenta que o requerido passou a impedir o seu contato com os filhos, 

omitindo informações e restringindo o contato com os infantes em virtude 

de sua opção sexual.

Dessa forma, busca liminarmente a modificação da guarda em seu favor, 

pugnando ainda pela fixação de alimentos provisórios.

Estudo psicossocial realizado às fls.44, 46/48.

Instado a manifestar, o(a) IRMP opinou pelo indeferimento da liminar.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Processe-se em segredo de justiça (art.189, II do CPC).

Da análise dos autos, verifico que o pleito inicial não merece acolhimento, 

considerando os termos do relatório de estudo psicossocial, verifica-se 

que os menores encontram-se bem cuidados pelos avós paternos, sendo 

bem zelados, manifestando inclusive o interesse em permanecer com os 

avós.

O parecer da equipe interdisciplinar é favorável à manutenção da guarda 

com os avós, assim como o parquet.

Ademais, pelo decurso de tempo desde que a genitora deixou o lar de 

convivência, entende-se que os infantes encontram-se ambientados e 

adaptados onde estão, não sendo prudente a alteração da situação fática.

Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.

Cite-se o requerido no endereço onde realizado o estudo.

Após, intime-se a autora para requerer o que entender de direito.

Oportunamente, designo a audiência de conciliação para o dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82667 Nr: 2320-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Devolvam-se os autos à secretaria para juntada de documentos.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68918 Nr: 2526-16.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDO, WADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPRDOJ, LGR, JPMDO, JPMDO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando os autos, verifico que foi homologado acordo entre as 

partes em audiência nos termos da sentença de fl168 em 10.12.2014.

2. Às fls.200 as partes manifestam-se pela suspensão do feito até o 

cumprimento do acordo entabulado.

3. Ocorre que a sentença proferida homologou o acordo e extinguiu o feito 

em 10.12.2014, extinguindo a demanda com resolução do mérito, não 

comportando no presente momento processual a suspensão da ação, já 

que encerrado o seu curso.

4. Ademais, já decorreu o prazo estipulado para pagamento, sem que haja 

manifestação das partes.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fl.200.

6. Cumpra-se a decisão de fl.198.

7. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98982 Nr: 1559-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABDS, CJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifeste-se o autor em 10 dias acerca da devolução da carta 

precatória.

2. Após, vistas ai MP.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76589 Nr: 3120-93.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PERIN AVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício de aposentadoria por invalidez rural, devido desde o dia 

23.06.2015 (data do requerimento administrativo), observado prazo 

prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores:17.Deverá 

incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada 

parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de 

Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.18.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, 

nos termos do Enunciado 178 do STJ.19.Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.20.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:Nome do Segurado: IVONE PERINA AVIBenefício 

concedido: APOSENTADORIA INVAIDEZ – SEGURADO ESPECIALData do 

início do benefício: 23.06.2015Renda mensal inicial: 1 salário mínimo.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).21.P. I.C.22.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98654 Nr: 1414-70.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CAVALIERI HENNING 

- OAB:18.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para confirmar a tutela de urgência 

deferida e condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de AUXÍLIO 

DOENÇA, desde o dia 09.11.2017 (dia seguinte à cessação do benefício) 

nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, observado prazo prescricional 

quinquenal, confirmando a tutela de urgência deferida em sede de decisão 

inicial.20.Deverá incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA 

a partir de cada parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da 

Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a 

tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 

20.09.2017.21.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.22.A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:Nome do Segurado: LUCIANA EVARISTOBenefício concedido: 

AUXÍLIO DOENÇAData do início do benefício: 09.11.2017.Renda mensal 

inicial: Nos termos do art.29, II da Lei 8.213Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68958 Nr: 2549-59.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DE OLIVEIRA DANTAS, JORGE VOGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 3. Dispositivo: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar ELTON 

OLIVEIRA DANTAS, qualificado nos autos em exame, pela prática da 

conduta típica descrita no art. 180, caput, c/c artigo 61, I, ambos do Código 

Penal e JORGE VOGEL, qualificado nos autos em exame, pela prática da 

conduta típica descrita no art. 180, §1º, do Código Penal Passo à 

dosimetria da pena, observando-se o princípio constitucional da 

individualização (art. 5º, XLVI, CRFB). 3.1 Quanto ao réu ELTON OLIVEIRA 

DANTAS TORNO DEFINITIVA a pena do réu ELTON OLIVEIRA DANTAS em 

01 (ano) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo. 4.Quanto ao Réu 

JORGE VOGEL TORNO DEFINITIVA a pena do réu JORGE VOGEL em 03 

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa 

em 1/30 do salário mínimo. 5. Deliberações Finais: Isento os acusados dos 

pagamentos das custas e despesas processuais. Intime-se a vítima 

Manoel Messias Gomes da Silva para que comprove a propriedade da 

motocicleta Yamaha, YBR 125, placa NIY – 3634 no prazo de 10 dias sob 

pena de perdimento. Após a comprovação, restitui-se. Com o trânsito em 

julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, OFICIE-SE aos 

órgãos competentes, EXPEÇA-SE guias para a execução da pena, 

INSTRUINDO-A com as peças obrigatórias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88448 Nr: 918-75.2017.811.0050

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KHL, KBRMDPL, KRMDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença que condenou o requerido à 

prestação alimentar.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o exequente para trazer aos autos em 10 (dez) dias a planilha 

atualizada do débito exequendo, sob pena de indeferimento do pedido.

1. Apresentado o cálculo, CITE-SE e INTIME-SE o executado nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, para que, em três 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito, consignando-se que, o não pagamento das três últimas 

parcelas anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo 

legal, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á 

decretada a prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

2. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

3. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

4. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Ciência ao MP.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68475 Nr: 2207-48.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL PEREIRA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Impugnação ao Laudo Pericial, em que o requerente 

manifesta-se pela complementação dos quesitos apreciados pelo perito.

2. No entanto, analisando os questionamentos apontados pelo requerente, 

verifico que todos foram respondidos pelo perito no laudo de fls.164/166.

3. O quesito 1 de fl.176 está explícito nos quesitos 6 e 7 do laudo de 

fls.164/166. O quesito 2 de fl.176 corresponde ao quesito 9 do laudo de 

fls.164/166. O quesito 3, por sua vez, encontra sua resposta no quesito 

12 do laudo de fls.164/166.

4. Quanto ao quesito 3, é irrelevante o questionamento considerando que 

a reavaliação será realizada no prazo que o magistrado ou o INSS 

entender para o caso em concreto.

5. Assim, REJEITO a impugnação apresentada e, em consequência, 

HOMOLOGO o laudo pericial de fls.164/166.

6. Considerando que o autor ainda encontra-se incapacitado para o 

trabalho, bem como que o laudo aponta para incapacidade permanente, 

manifeste-se o requerente devendo requerer o que entender de direito em 

05 (cinco) dias.

7. Nada sendo requerido, certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76663 Nr: 3157-23.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Considerando os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração, 

intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, 

na forma do §2º do art.1.023 do CPC.

2. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78271 Nr: 4169-72.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Trata-se de Impugnação ao Laudo Pericial, em que o requerente 

manifesta-se pela complementação dos quesitos apreciados pelo perito.

2. No entanto, analisando os questionamentos apontados pelo requerente, 

verifico que todos foram respondidos pelo perito no laudo de fls.121/123.

3. No entanto, considerando que a prova produzida nos autos é destinada 

ao magistrado, entendo que o laudo apresentado atende ao seu propósito, 

esclarecendo a este julgador os pontos controvertidos na presente lide, 

sobretudo por entender que os quesitos suplementares 1 e 3 estão 

elucidados pelos quesitos 12 e 9, respectivamente do laudo de 

fls.121/123.

1. Quanto ao quesito 3, é irrelevante o questionamento considerando que 

a reavaliação será realizada no prazo que o magistrado ou o INSS 

entender para o caso em concreto. O item 4, por sua vez, trata-se de 

questão a ser apreciada pelo magistrado não cabendo ao perito médico 

ponderar sobre o direito da autora receber ou não o benefício pleiteado.

4. Assim, REJEITO a impugnação apresentada e, em consequência, 

HOMOLOGO o laudo pericial de fls.121/123.

5. Dê-se ciência ao requerido do laudo pericial juntado aos autos.

6. Após, conclusos para sentença.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40312 Nr: 566-93.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO MORAIS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 
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OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando a petição de fl.155 em que a autarquia requerida 

concorda com os cálculos apresentados pelo autor, hei por bem 

HOMOLOGÁ-LOS.

2. Desse modo, expeçam-se os RPV’s necessários, com observância aos 

valores acima homologados.

3. Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo 

advogado da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos 

poderes conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

4. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80988 Nr: 1317-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição

 1. Relatório:

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra BENTO JOSÉ RODRIGUES NETO, 

qualificado nos autos em exame, pela prática das condutas típicas 

descritas nos art. 217-A, do Código Penal, c/c o artigo 71, ambos do 

Código Penal.

 Narra a inicial acusatória que “[...] que no ano de 2015, em dias e horários 

não determinados, por várias vezes, na residência situada na Rua das 

Pombas, em Campo Novo do Parecis-MT, BENTO JOSÉ RODRIGUES NETO 

teve conjunção carnal e praticou outro ato libidinoso com Vanessa Pereira 

da Silva, menor de 14 (catorze) anos (nascida no dia 29 de maio de 2003).

Apurou-se que, em dias diversos, por várias vezes, BENTO JOSÉ 

RODRIGUES NETO passou suas mãos na vagina de Vanessa Pereira da 

Silva. Não satisfeito, BENTO JOSÉ RODRIGUES NETO introduziu seu pênis 

na vagina de Vanessa Pereira da Silva.

O laudo pericial de fls. 17/18-IP atesta que houve conjunção carnal.

 A denuncia foi recebida em 20.02.2017, (fls.37).

O acusado foi devidamente citado. Em seguida a defesa apresentou 

resposta à acusação (fls. 38/46).

Realizada a audiência, foram ouvidas as testemunhas, a vítima e o 

acusado (fls.55/56)

O Ministério Público apresentou Alegações Finais (fls.67/76) pugnou pela 

procedência da denúncia e consequente condenação do acusado como 

incurso nas penas do artigo 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

 Por fim, a defesa do denunciado apresentou suas alegações finais às 

(fls.81/87), ocasião em que requereu a absolvição do acusado com 

fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

 É o relatório.

 2. Fundamentação:

Somente nesta data em razão da invencível sobrecarga de trabalho a que 

este Juízo não deu causa, bem como ante a complexidade do feito.

O processo está em ordem. Inexiste irregularidade ou nulidade a sanar e 

estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos 

processuais.

2.1 DO DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL VÍTIMA VANESSA 

PEREIRA DA SILVA.

In casu, a materialidade e a autoria delitiva vêm consubstanciadas na 

Portaria de IP (fls. 07), na denúncia do conselho tutelar (fls.08/09), no 

boletim de ocorrência (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 20/21) e depoimento 

da vítima e testemunhas colhidas na esfera policial e em Juízo (fls. 30,64 e 

65).

Não bastasse isso, além do laudo acima referido, vale frisar que 

consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a palavra da 

vítima também compreende meio idôneo à efetiva demonstração da 

materialidade, quando esta se mostra coerente e verossímil.

 Nesse sentido já se manifestou a egrégia Corte de Justiça 

Mato-grossense:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - 

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE 

A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - 

DEMASIADA RELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos crimes contra 

a dignidade sexual, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume 

demasiada importância, máxime quando se demonstra firme, harmônico e 

em sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. 

Ap, 89581/2010, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 24/11/2010, Data da publicação 

no DJE 15/12/2010

Portanto, a descrição feita pela vítima, aliado a outros elementos 

constantes nos autos, sobre como aconteceu o fato, serve como forte 

elemento de convicção para que seja reconhecida a materialidade delitiva 

do crime descrito no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

A vítima Vanessa Pereira da Silva narrou (...) o acusado Bento José 

Rodrigues Neto já ofereceu dinheiro e balas a ela.

 (...) que o acusado passou as mãos em seus seios, e em suas parte 

íntimas e teve conjunção carnal com ela, por várias vezes.

 A testemunha Rosiane Gonçalves Rocha, relatou que a vítima Vanessa 

Pereira da Silva, confirmou os abusos sexuais. E ainda esclarece que em 

2015, o Conselho Tutelar já tinha recebido uma denúncia para apurar os 

abusos que a vítima vinha sofrendo (fls. 08/09 e 10)

Sua avó Geni Manoel Cunegundes Pereira com quem a vítima morava na 

época dos fatos esclareceu que a vítima Vanessa Pereira da Silva lhe 

contou que o acusado teve conjunção carnal com ela, por várias vezes. E 

que, já algum tempo a vítima tinha mudado seu comportamento ficando 

depressiva, que a levou por algumas vezes ao médico na cidade de 

Cuiabá-MT e que a vítima chegou até a tomar antidepressivo.

 O acusado nega a prática dos fatos que lhe são imputados.

Em que pese à negativa de autoria por parte do acusado, após detida 

análise dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, 

tenho por certo que a negativa de autoria delituosa por parte do acusado, 

destoa do acervo coligido, constituindo versão isolada e desprovida de 

verossimilhança e, por óbvio, não tem o condão de suplantar o depoimento 

firme e coerente da vítima, e, por isso mesmo, servir de esteio à 

absolvição.

É imperioso assinalar, que nos crimes contra a liberdade sexual, quase 

sempre consumado em locais ermos e de maneira clandestina, a palavra 

da vítima tem preponderância à do réu, desde que, coerente e em 

harmonia com o conjunto probatório.

 Vale dizer: a palavra da vítima, nos crimes sexuais, especialmente 

quando corroborada por outros elementos de convicção, tem grande 

validade como prova, porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por 

sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam 

vestígios (HC nº 76.599/RS rel. Minª Jane Silva, j. em 4.10.2007). Nesse 

sentido, inclusive, já decidiu esta e. Câmara (Apelação nº 

9193388-94.2009.8.26.0000, rel. Eduardo Braga, j. em 11.6.2013).

 Em um mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL - APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

(ART. 217-A DO CP) - DECISÃO CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA 

DEFESA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA - 2) REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA - 

IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS A EMBASAR A 

SENTENÇA - HIPÓTESE DE CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS - PROVAS 

INDICIÁRIAS - RELATOS COESOS - RICOS EM DETALHES NA FASE 

POLICIAL - DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE POLICIAL 

POSTERIORMENTE RETRATADOS EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - PROVA 

POLICIAL HARMÔNICA E COM LASTRO EM OUTRAS PROVAS 

PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - PRISÃO DOMICILIAR - 

IMPOSSIBILIDADE - NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART. 117 DA 

LEP - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A ALEGADA PATOLOGIA GRAVE 

OSTENTADA PELO APELANTE NÃO POSSA SER ATENDIDA E TRATADA 

NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO 

LEGAL - ATENUANTE DA SENILIDADE DESCRITA NO ART. 65, INC. I, DO 

CP - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. É 
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dispensável o exame pericial para a apuração de crimes contra os 

costumes que não deixa vestígio. Os crimes contra a liberdade sexual 

são, normalmente, cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais. 

Em que pese se verifique, no caso, a mudança dos depoimentos da filha e 

nora do apelante em juízo, comparados com os ofertados na fase 

inquisitorial, as demais provas colhidas no decorrer da instrução 

notadamente as declarações de profissionais (psicólogas e conselheiras), 

que se mostraram coerentes e seguros, confirma a ocorrência de violação 

da liberdade sexual. Não há que se falar em absolvição por insuficiência 

de provas, uma vez que o conjunto fático probatório comprova a prática 

do delito por parte do apelante. Na hipótese, tem aplicação a súmula 

231/STJ que diz: “A incidência de circunstância atenuante não pode 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". O Superior Tribunal 

de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, 

concede-se regime prisional mais benéfico ao réu portador de doença 

grave que, no regime fechado ou semiaberto, demonstra a impossibilidade 

de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em 

que se encontra recolhido, situação não verificada no caso dos autos. 

Decisão mantida.

(Ap 29745/2010, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 12/01/2011, Publicado no DJE 24/01/2011)

ESTUPRO CONTRA VUNERÁVEL EM CONTINUAÇÃO (ART. 217-A C.C. O 

ART. 71 DO CP) INSURGÊNCIA DA DEFESA ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE 

NULIDADE, RESULTANTE DE INDEFERIMENTO DE PERÍCIA, QIE MERECE 

REJEITADA INOCORRÊNCIA DE CERCEAMETO DE DEFESA ALEGADA 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE NÃO SE ADMITE PALAVRA DA VÍTIMA 

QUE MERECE PRESTÍGIO, CORROBORADA, NO CASO, PELO ACERVO 

PROBATÓRIO COLHIDO NAS DUAS FASES DO PROCESSO, QUE NÃO SE 

PODE REPUTAR COMO INSUFICIENTE CONTINUIDADE DELITIVA 

RECONHECIDA, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO. DOSAGEM DAS PENAS 

ACERTADA RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00003136620118260101 SP 0000313-66.2011.8.26.0101, 

Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 03/09/2013, 4ª Câmara de Direito 

Criminal, Data de Publicação: 03/09/2013

Aqui, se faz oportuno ressaltar: no confronto entre as palavras do réu e 

da vítima, é certo que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima 

ganha maior relevo, pois logicamente o crime é feito às escondidas, 

envolvendo no mais das vezes pessoas simples e de frágil possibilidade 

de reação, como é o caso da vítima Vanessa Pereira da Silva.

 Tampouco se poderia apontar a vítima como mentirosa, em razão da tenra 

idade, especialmente quando se trata de imputar a alguém.

 Não seria crível que a vítima inventasse uma história tão sórdida, somente 

para prejudicar o acusado.

 Desta feita, a prova de autoria teve lugar nos consistentes elementos 

carreados aos autos, de modo que a singela alegação de fragilidade de 

provas, despida de componentes que denotem a inocência do acusado, 

não lhe dá o amparo pretendido.

Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se 

impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar 

base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos 

comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando 

configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio 

in dubio pro reo.

É imprescindível notar que a conduta do agente, ofendeu a sua dignidade, 

a liberdade e também o desenvolvimento sexual de criança, Visando ainda 

que vítima não possuía qualquer discernimento a época dos fatos quanto 

às condutas perpetradas pelo acusado. É inegável que a conduta de 

praticar atos libidinosos com uma criança implica em traumas de ordem 

psicológica na vítima, notadamente com o crescimento, quando consegue 

entender o caráter libidinoso do ato e a sua utilização como objeto de 

satisfação da lascívia, não havendo espaço para relativização.

Não é sem propósito a edição de recente súmula de nº. 593 pelo Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou 

prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual 

consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual 

anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Logo, a simples conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor 

de 14 anos é suficiente para configurar ofensa a sua dignidade e 

desenvolvimento sexual. Portanto, as condutas descritas na denúncia, 

praticadas pelo acusado, se enquadram perfeitamente no conceito de ato 

libidinoso, descrito no tipo penal incriminador, já que tinham por finalidade a 

satisfação da lascívia do réu, atingindo o bem jurídico tutelado pela norma.

3. Dispositivo:

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada 

pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu BENTO JOSÉ 

RODRIGUES NETO, qualificado nos autos em exame, pela prática delitiva 

prevista no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal perpetrado 

contra a vítima VANESSA PEREIRA DA SILVA.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. Dosimetria: Delito do art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em 

face de VANESSA PEREIRA DA SILVA.

A culpabilidade restou comprovada, mas não há nos autos elementos que 

justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso, pois os atos praticados 

pelo réu são inerentes ao delito em análise. Não há registro de reincidência 

nem de maus antecedentes. As circunstâncias do crime, no caso, não 

diferem daquelas já previstas no modelo descritivo da conduta. No que 

concerne à conduta social e à personalidade, entendo que não há 

elementos para aferi-las, motivo pelo qual devem ser consideradas 

favoráveis.

As consequências do crime devem ser consideradas graves, porém, não 

além daquelas já punidas pelo preceito secundário da norma. O 

comportamento da vítima em nada influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, sopesando as 

circunstâncias consideradas favoráveis com aquelas inerentes às 

consequências do crime, hei por bem fixar a pena no mínimo legal: em 08 

(oito) anos de reclusão.

4.1. Circunstâncias legais:

O réu não faz jus a qualquer atenuante. Contudo, incide a atenuante, 

aplicável ao caso o Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a 

pena:

 I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 

(setenta) anos, na data da sentença;

 Tendo em vista, que o acusado nasceu em 18.02.1946, hoje com 74 anos.

 Sendo imperiosa a incidência da circunstância atenuante no patamar de 

1/6 (art. 65, I”, do CP), todavia, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, “a 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”, restando, nesta fase da aplicação da pena 

08 (anos) anos de reclusão.

 4.2. Causas de diminuição e de aumento de pena:

Não tem causa de diminuição.

 Porém, incide na hipótese a causa de aumento o reconhecimento da 

continuidade delitiva uma vez que a vítima foi violentada nas mesmas 

circunstâncias de tempo e lugar, mediante o mesmo modus operandi, de 

modo que nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento a pena de um 

só dos crimes, eis que idênticas, em 1/5 – em razão do número de delitos 

da mesma espécie praticados, ou seja, pelo menos três – chegando, 

assim, ao patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão.

5. Pena Definitiva do réu BENTO JOSÉ RODRIGUES NETO:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu BENTO JOSÉ RODRIGUES NETO, em 09 

(nove) anos, 07 (meses) e 06 (seis) dias de reclusão.

6. Deliberações Finais:

O regime inicial de cumprimento da pena para o réu BENTO JOSÉ 

RODRIGUES NETO será o FECHADO, em observância ao que dispõe nos 

termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Não obstante, considerando que o réu permaneceu em liberdade durante 

toda a instrução criminal sem que houvesse motivos para a revogação do 

édito cautelar, CONCEDO-LHE o DIREITO DE RECORRER DESTA 

SENTENÇA EM LIBERDADE.

Não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direitos, por não preencher o réu os requisitos do artigo 44 do 

Código Penal.

Quanto ao recolhimento das custas processuais, observado o disposto no 

art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência 

judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, expedindo-se o mandado de prisão e guia de recolhimento.

 Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio 

eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos 

termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 

113/10).

 EXPEÇA-SE a guia de execução penal.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o Defensor e o condenado, 
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pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo.

Publique-se, Intime-se, Cumpra-se, Expedindo-se e realizando o 

necessário.

Cumpridas todas as determinações, ARQUIVE-SE.

 P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 2871-16.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM, VOB, VS, LRSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBERSON RABUTKA - 

OAB:48975/PR, EMERSON LUIS DAL POZZO - OAB:47102/PR

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93969 Nr: 4161-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GUEDIN GINDRI, VANESSA OLIVEIRA 

GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 214, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29033 Nr: 2445-77.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA 

SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELIZEU HAMMES, ARLETE NEUMANN 

HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o representante legal 

do exequente para pagar a remuneração do leiloeiro pelos trabalhos 

prestados até o momento da seguinte forma: 2,5% (dois e meio por cento), 

sobre o valor da avaliação a ser pago pelo exequente ou limitado ao valor 

máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33211 Nr: 3238-79.2009.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando os autos, verifico que não há notícias acerca do paradeiro 

da parte devedora, uma vez que conforme certidões de fls.27/28 49, 58, 

65 a mesma não foi encontrada nos endereços indicados bem como não 

há informações sobre sua atual localização.

2. Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a requerida 

Terezinha Rosiak Abano via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos 

termos do art.257, III, CPC.

 3. Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada 

por edital, o(a) advogado(a) militante nesta comarca, Dra. Maria Rosemar 

Burati, devendo ser intimado(a) para apresentar a defesa no prazo legal. 

Fixo paro o ato 1URH’s de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. 

Apresentada a manifestação, expeça-se a certidão.

4. Em caso de renúncia, a mesma deverá ocorrer de forma expressa por 

meio de petição nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação, sob ônus de aceitação tácita.

5. Em seguida, manifeste-se o autor em 05 dias acerca da prescrição nos 

termos do Resp 1.340.553.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97515 Nr: 932-25.2018.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, AAF, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99932 Nr: 1997-55.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO RAMOS HAANWINCKEL 

- OAB:105.688/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifeste-se o exequente acerca das correspondências devolvidas, 

devendo requerer o que entender de direito.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68251 Nr: 2038-61.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DA SILVA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença em que a autora 

manifesta-se pela implantação do benefício.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Considerando que a sentença proferida nos autos confirmou a liminar 

deferida em decisão inicial, bem como que a autarquia requerida não foi 

intimada do julgamento da lide, INTIME-SE a autarquia requerida da 

sentença proferida nos autos para que restabeleça o benefício concedido 

liminarmente a autora no prazo de 30 (trinta) dias, devendo comprovar nos 

autos a efetiva implantação.

4. Após, decorrido o prazo para interposição de recurso sem 

manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se o autor 

para requerer o que entender de direito em 10 dias.

5. Nada sendo requerido, arquive-se.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

8. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 911-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVAM FERREIRA DA SILVA, ELIVAN 

FERREIRA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Manifesta-se o exequente pela penhora dos bens que guarnecem a 

residência do devedor.

2. Ocorre que analisando os autos, verifico que o executado foi citado por 

edital, já que não foi localizado para citação pessoal.

3. Assim, o cumprimento da medida pleiteada pelo credor é, no mínimo, 

inviável.

4. Dessa forma INDEFIRO o pedido de fl. 58 pela impossibilidade de 

cumprimento.

5. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando 

medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em especial, 

indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e 

arquivamento dos autos.

6. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73024 Nr: 957-43.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT, EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, LIVIA MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ - 

OAB:14472- MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, Andeson Elias Siebert - OAB:18591/MT, DEISI 

KOLLING - OAB:15.788/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 Vistos, etc.

1. Vistas sucessivas às partes para alegações finais.

2. Após, conclusos para sentença.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73714 Nr: 1366-19.2015.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA FEDERAL DE PASSO FUNDO - RS, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCIR JOSE FACCIO, AIDO IVAN MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Manifeste-se o exequente, em 30 (trinta) dias, acerca da certidão de 

fl.85, devendo adotar as medidas pertinentes à localização do imóvel 

viabilizando o cumprimento da presente missiva.

2. Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e devolvam-se os 

autos a comarca de origem, nos termos do art.393 da CNGC, procedendo 

as baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89935 Nr: 1730-20.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAF, GAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Reitere o pedido de informação acerca da Carta Precatória expedida 

nos autos.

2. Em seguida, INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 

05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

da ação.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

4. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

5. Em seguida, manifeste-se o MP.

6. Após, façam os autos conclusos.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91731 Nr: 2833-62.2017.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAF, GAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Em seguida, manifeste-se o MP.

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 1331-25.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MARION LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOMINAS TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Manifesta-se a exequente pela penhora online de ativos financeiro da 

executada. Pugna, ainda, pela inscrição da devedora nos cadastros de 

inadimplentes.

2. Pois bem.

3. Analisando os autos, verifico que a tentativa de penhora online restou 

infrutífera diante inexistência de relacionamento da devedora com 

instituições financeiras.

4. Ademais, a tentativa ocorreu recentemente, injustificando nova 

realização.

5. Acerca da inclusão da devedora nos cadastros de inadimplente, anoto 

que a medida requerida está à cargo da parte interessada, sendo 

desnecessária a ordem judicial.

6. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de fls.51/52.

7. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando 

medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em especial, 

indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e 

arquivamento dos autos.

8. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81193 Nr: 1468-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI TERESINHA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85434 Nr: 4022-12.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLEIA FERNADES NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito.10.Por fim, MANTENHO a constrição 

de eventuais garantias existentes nos autos até a quitação integral do 

débito, salvo disposição diversa no termo de acordo.11.Custas e 

honorários na forma pactuada no acordo homologado.12.Após, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos.13.P. I.C.14.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2266 Nr: 2108-06.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FALCÃO

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

OAB:22165-A/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Ante o exposto, EXTINGO o processo com julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II, c.c. artigo 924, inciso V, ambos do Código de 

Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente ao caso em 

tela.19.Custas na forma da lei, sendo indevida a condenação em verba de 

sucumbência, porquanto não estabelecida a triangulação processual. 

20.P. I.C.21.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8792 Nr: 1969-49.2002.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J W MATIAS E CIA LTDA

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

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Ante o exposto, EXTINGO o processo com julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II, c.c. artigo 924, inciso V, ambos do Código de 

Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente ao caso em 

tela.16.Custas na forma da lei, sendo indevida a condenação em verba de 

sucumbência, porquanto não estabelecida a triangulação processual. 

17.P. I.C.18.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27728 Nr: 1146-65.2008.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA JOVINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Intime-se o impugnado para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação apresentada no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37319 Nr: 672-89.2011.811.0050
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que, diante da penhora 

infrutífera via Bacenjud, o exequente manifesta-se por diversas diligências 

a serem cumpridas pelo juízo com a finalidade de localizar bens do 

devedor ou valores passíveis de penhora.

2. Ocorre que o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

3. No caso dos autos, as medidas pleiteadas pelo exequente podem ser 

executadas pelo própria administrativamente, exceto a quebra de sigilo 

fiscal que, a seu turno, somente é adotada em casos extremos.

4. Ademais o executado sequer foi citado.

5. Assim, INDEFIRO os pedidos de fls.122/123.

6. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando 

medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em especial, 

indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e 

arquivamento dos autos.

7. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 1959-53.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFORTE E CIA LTDA, ZEQUIAS ROSA 

MAFORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. As partes qualificadas nos autos postulam a homologação de acordo 

nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 89/90, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65984 Nr: 93-39.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA JUSTEN PELISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/MT, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19.952/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença em face do INSS em 

que a autora pugna pelo encaminhamento dos autos ao Contador Judicial 

para cálculo do débito.

 2. Ocorre que é ônus da exequente, ao requerer o cumprimento da 

sentença, instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do 

cálculo, conforme os artigos 509, §2º c/c art.798, I, “b”, ambos do CPC.

3. Assim, INTIME-SE a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

a planilha com o cálculo dos valores que pretende executar, sob pena de 

arquivamento dos autos.

4. Apresentados os cálculos, procedam as alterações necessárias.

5. Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 6. Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 7. Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I e art.4ª da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via PRECATÓRIO, devendo ser encaminhada autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

8. Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85595 Nr: 4135-63.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Tendo em vista a inércia do réu para retirar os bens apreendidos 

(aparelho celular e som apreendidos às fls. 141), determino a doação, 

conforme já decidido às fls. 141.

Cumpra-se a CNGC, arquivando-se os autos oportunamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94682 Nr: 4585-69.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRAZ, EDSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução de Alimentos em que o exequente informa o 

pagamento integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento 

(fl.29).

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75117 Nr: 2235-79.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO GEHL, Sebastiana Marineide Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15.421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. HOMOLOGO a desistência da execução em relação à ACÁCIO GEHL, o 

qual não foi citado, razão pela qual julgo a execução em relação ao 

executado ACÁCIO GEHL extinta sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, VIII, do CPC.

2. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

visando a continuidade no processamento da demanda, DEFIRO o pedido 

de fls.61 e, em consequência, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados (INFOJUD, 

RENAJUD, SIEL, INFOSEG, BACENJUD) solicitando informações acerca do 

endereço da parte requerida/executada SEBASTIANA MARINEIDE SILVA 

DOS SANTOS.

3. Localizado o endereço do requerido, havendo multiplicidade de 

logradouro, manifeste-se o exequente para que indique expressamente 

em qual deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

4. Sendo infrutífera a busca de dados, com fundamento no art.256, II do 

CPC, DEFIRO desde já expedição de edital com prazo de 30 (trinta) dias 

nos termos do art.257, III, CPC.

 5. Nessa hipótese, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial da executada citada por edital, 

a Defensoria Pública.

6. Dê-se vistas ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.

7. Em seguida, manifeste-se o autor/exequente em 05 dias.

8. INTIME-SE o exequente para juntar aos autos a certidão de óbito do 

executado sobre o qual pleiteia a desistência.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79619 Nr: 567-39.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLENNER AMBRÓSIO VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SEGURANÇA E JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS - SJUDH, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE 

SEGURANÇA E JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SJUDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25.Diante do exposto, com fundamento no art.487, I do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR o réu em indenizar o autor título de danos morais no importe 

de 15 salários mínimos, corrigido monetariamente à partir da publicação da 

sentença (Súmula 362 do STJ), e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ)26.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.27.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 58-45.2015.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLE, TCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DETERMINO o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de 

Justiça ainda não consultados BACENJUD, SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida/executada.2.Localizado o 

endereço do requerido, havendo multiplicidade de logradouro, 

manifeste-se o exequente para que indique expressamente em qual 

deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso 

concreto.3.Oportunamente, com fundamento no art.517 do CPC, DEFIRO o 

protesto de decisão judicial e, em consequência, expeça-se certidão ao 

Cartório do 2º Ofício de Campo Novo do Parecis, contendo certidão judicial 

relativa à dívida ora cobrada, com a devida atualização e a determinação 

para o devido protesto da mencionada dívida.4.Após o cumprimento de 

todas as medidas, não restando resultados frutíferos, DETERMINO a 

inclusão do executado banco de dados de inadimplentes via SERSAJUD, 

não devendo haver divulgação de dados do processo ou do alimentando 

envolvido, com a publicação ao comércio e afins apenas que o executado 

é devedor em uma execução em curso.5.Por fim, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros moldes do art.854 do CPC. 6.Em 

consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie 

ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado na quantia suficiente para saldar o débito.(...).11.Inclua-se o 

mandado de prisão expedido nestes autos no BNMP.12.Ciência ao MP e ao 

exequente.13.Em seguida, manifeste-se o autor/exequente em 05 dias 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento 

dos autos.14.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32614 Nr: 2661-04.2009.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARBOSA, ROSI GRIGOLETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2.619/MT

 11.Assim, diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos, para 

tornar nula a sentença de fl.203, determinando o prosseguimento da 

execução de honorários.12.Procedam as alterações necessárias na capa 

d o s  a u t o s . 1 3 . I n t i m e - s e . 1 4 . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.15.P.I.C.16.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61993 Nr: 3010-02.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 12.Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.13.Considerando que não comprovado 

o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa 

prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo 

Civil.14.Intimem-se.15.P.I.C.16.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84109 Nr: 3230-58.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSB, CMDSCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.,

1. Por necessidade de readequação na pauta do juízo, REDESIGNO a 

audiência para o dia 23 de março de 2020, às 17h00min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77680 Nr: 3789-49.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO AVELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, confirmando a liminar deferida, para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, desde o dia 21.07..2014 (dia seguinte à cessação do auxílio 

doença), observado prazo prescricional quinquenal e valores recebidos 

durante o curso do processo em razão da liminar deferida.20.Eventuais 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, com correção 

monetária a partir do respectivo vencimento de cada prestação, segundo 

o índice INPC (STJ; REsp. 1.495.146); e juros de mora desde a citação, 

segundo os índices fixados na lei 9.494/97, com as modificações 

implementadas pela lei 11.960/09 (STF; RE 870947).21.Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, 

nos termos do Enunciado 178 do STJ.22.Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.23.P.I.C.24.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 1771-21.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NAIARA F. CARNEIRO - OAB:20.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Posto isso, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, o que faço para condenar a ré CONSTRUTORA E METALÚRGICA 

NOVO PROGRESSO EIRELI EPR a pagar os valores descritor na inicial, 

corrigido monetariamente e com juros de mora de 1%, ambos a partir do 

vencimento de cada parcela (STJ - REsp: 1651957 MG 2015/0095825-3, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017).11.Atendendo ao 

princípio da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 10% 

sob o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º do Código de 

Processo Civil. 12.P. I.C.13.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68896 Nr: 2512-32.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ANDRADE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão.

2. A liminar foi deferida e o bem não foi encontrado.

3. Intimado por seu advogado para dar prosseguimento ao feito (fl.53), o 

autor permaneceu inerte (fl.56). A intimação pessoal se aperfeiçoou à 

fl.59, tendo o autor comparecido aos autos somente para indicar os novos 

patronos representantes, deixando de adotar qualquer providência quanto 

ao prosseguimento da ação.

4. Nesse passo, diante da inércia injustificada do autor em promover os 

atos que lhes competem por período superior a 01 (um) ano, com base no 
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princípio da duração razoável do processo, encontra-se configurada a 

hipótese de negligência.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

5. ANTE AO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, II do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

6. Custas pelo autor. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais 

pela ausência de formação da relação processual.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33709 Nr: 473-04.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITALO MARCELLO DA 

SILVA VIANA - OAB:212.731/RJ, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Em consonância com o parecer ministerial, DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 16 de março de 2020, às 13h30min, a se realizar na 

sala de audiência desse juízo, devendo as partes fazerem-se presentes 

com a planilha atualizada de débito.

2. No que tange ao pedido de suspensão da execução, entendo que não 

pertinência no intento. Isto porque pende nos autos a penhora e avaliação 

de bens, constituindo mero ato preparatório para expropriação, não 

representando nenhuma lesão efetiva ao patrimônio do devedor.

3. Assim, INDEFIRO a suspensão do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73632 Nr: 1322-97.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SILVEIRA LTDA ME, 

EVANDRO CARLOS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que, diante da penhora 

infrutífera via Bacenjud, o exequente manifesta-se por diversas diligências 

a serem cumpridas pelo juízo com a finalidade de localizar bens do 

devedor ou valores passíveis de penhora.

2. Ocorre que o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

3. No caso dos autos, as medidas pleiteadas pelo exequente podem ser 

executadas pelo própria administrativamente, exceto a quebra de sigilo 

fiscal que, a seu turno, somente é adotada em casos extremos.

4. Assim, INDEFIRO os pedidos de fls.44/45.

5. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando 

medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em especial, 

indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e 

arquivamento dos autos.

6. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100075 Nr: 2051-21.2018.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO GARCIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Embargos de Terceiros com Pedido de Tutela de Urgência, 

oposto por Lúcio Garcia da Rosa.

2. Sustenta o embargante que é casado com Solange Viana Garcia da 

Rosa, executada na ação principal, tendo em conjunto com a mesma uma 

conta corrente, na qual foram bloqueados R$110.209,64 objeto da 

execução promovida pelo Ministério Público.

3. Afirma que a verba bloqueada é oriunda única e exclusivamente do 

labor do embargante.

4. Pleiteia a liberação de, ao menos, 50% do valor bloqueado ao 

fundamento de que sua responsabilidade sobre o débito limita-se à metade 

do valor.

5. A liminar foi indeferida (fl.314). Em sede de agravo de instrumento, o 

Tribunal acolheu em parte o pedido do agravante/embargante para 

determinar o desbloqueio de 50% do valor.

6. Instado a manifestar, o impugnado pugnou pela rejeição dos embargos.

7. Os autos vieram conclusos.

8. Fundamento e decido.

9. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira 

do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde.

10. Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

11. Não havendo preliminares a serem sanadas, passo a análise do 

mérito.

12. Pois bem.

13. Tratando-se de penhora incidente sobre numerário existente em conta 

bancária conjunta, em que, pela própria vontade há solidariedade entre os 

correntistas, que podem cada um, por si movimentar inteiramente os 

depósitos, a constrição pode recair sobre a totalidade dos depósitos.

 14. Sobre o tema, o STJ se posicionou recentemente no sentido de que 

cabe aos titulares da conta comprovar a meação dos valores de forma 

documental ou ainda que somente um titular é responsável pela 

movimentação embora a conta seja conjunta. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. 

CONTA-CORRENTE CONJUNTA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE APENAS 

UM DOS TITULARES. PENHORA DA TOTALIDADE DOS VALORES EM 

DEPÓSITO. POSSIBILIDADE.

DISPONIBILIDADE DA INTEGRALIDADE DO SALDO. AUSÊNCIA DE 

EXCLUSIVIDADE. VONTADE DAS PARTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DO 

AJUSTE.

ÔNUS DA PROVA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se, o Código de 

Processo Civil de 2015.

II - Controverte-se acerca da possibilidade de reconhecer-se a legitimidade 

da penhora da integralidade do saldo depositado em conta-corrente 

conjunta, na hipótese de apenas um dos co-correntistas ser demandado 
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em execução fiscal.

III - A natureza da conta-corrente conjunta revela, em regra, a intenção 

firmada por seus titulares de abdicar da exclusividade dos valores 

depositados, porquanto a movimentação do numerário é realizada 

conjutamente.

IV - Uma vez ausente a exclusividade na movimentação da conta 

bancária, cada um dos co-correntistas tem o direito de dispor do total do 

saldo depositado, podendo, por exemplo, realizar o saque de todo o 

numerário sem implicar ofensa ao patrimônio do co-titular.

Logo, é a ausência de exclusividade na disponibilidade do saldo que 

autoriza a conclusão de que tais valores também podem ser, em sua 

integralidade, objeto de penhora para fins de execução por dívida 

contraída somente por um dos titulares da conta conjunta.

V - Não se trata de presumir eventual solidariedade passiva entre os 

co-correntistas e terceiros, mas de verificar se há, ou não, exclusividade 

na disponibilidade do saldo.

VI - A presunção de que as partes pactuaram a ausência de 

exclusividade em relação aos valores em depósito é relativa, podendo ser 

afastada mediante prova em contrário, cujo ônus pertence aos titulares da 

conta conjunta, os quais, por exemplo, podem demonstrar que apenas um 

deles movimentava a conta-corrente.

VII - Inaplicabilidade, in casu, do enunciado sumular n. 251/STJ.

VIII - Nos termos do art. 85, §§ 11 e 3º, de rigor a majoração dos 

honorários anteriormente fixados em 12% (doze por cento) para o total de 

14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IX - Recurso Especial conhecido e desprovido.

(REsp 1734930/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/02/2019)

15. Daí porque possível a incidência de penhora sobre valores integrais 

depositados em contas conjuntas, como na hipótese se verifica.

 16. Não bastasse, o embargante não se desincumbiu do ônus da prova a 

seu cargo, uma vez que não comprovou de forma idônea e suficiente de 

que ele seja o responsável pela movimentação exclusiva de tal conta, 

cujos valores depositados correspondem somente a créditos provenientes 

da sua atividade laboral e economias diversas.

17. Aceitar incondicionalmente a tese do Embargante seria favorecer a 

fraude, bastando ao devedor manter conta conjunta para livrar seus 

recursos, ainda que em parte.

 18. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, condenando 

o Embargante a arcar com custas e demais despesas processuais, 

inclusive honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa.

 19. P. I.C.

20. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77605 Nr: 3734-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO ROBERTO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por ALOISIO 

ROBERTO SCHMITZ em face de PAULO SÉRGIO LANGE.

2. Às fls.80/81 consta a renúncia do patrono do requerido.

3. Despacho ordenando provas à fl.82 e audiência de instrução designada 

à fl.87.

4. Mandado de Intimação do requerido às fls.92/93 com diligência 

infrutífera.

5. Audiência realizada às fls.98/100 coma a decretação da revelia do 

requerido que, apesar de citado, não manteve seu endereço atualizado 

nos autos.

6. O requerido compareceu aos autos às fls.105/118 arguindo nulidade da 

intimação pessoal, considerando que cumprida em endereço diverso 

daquele declinado como seu domicílio.

7. Pois bem.

8. Inicialmente, atualize-se a representação do polo passivo.

9. Analisando os autos verifico que razão assiste ao requerido.

10. Isto porque conforme se depreende do mandado de fls.92/93 o 

endereço indicado para cumprimento da intimação do requerido é o 

logradouro do autor. Verifico ainda que o mandado de citação foi 

devidamente cumprido no endereço declinado na inicial.

11. Dessa forma, verificado o equívoco na expedição do documento, bem 

como o prejuízo ao requerido que não teve a oportunidade de especificar 

as provas pretendidas, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar a revelia 

decretada, reabrindo a instrução processual.

12. Em consequência, considerando que o réu manifestou pela produção 

de prova oral, designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 08 de abril de 2020, às 14h15min.

13. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

14. Após, façam os autos conclusos.

15. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17241 Nr: 990-82.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORRÊA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOÃO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls.232, subscrita pelo Sr.Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82949 Nr: 2519-53.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S BRINGHENTI COMERCIO ME, LIVINO FERON, 

SILIANDRA BRINGHENTI, GELSON LUIS BRINGHENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls.81, subscrita pela Sra.Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

Citação
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Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002539-22.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PADILHA LOPES ANDREIS OAB - 061.894.981-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DE OLIVEIRA ANGOLA (REQUERIDO)

 

Carta precatória e documentos

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001019-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI ANTONIO CARLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001019-27.2019.8.11.0050. AUTOR(A): VALCI ANTONIO CARLINI RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de ação ordinária de restabelecimento/manutenção de 

auxilio doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela antecipada proposta por VALCI ANTONIO 

CARLINI em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Ao analisar a petição inicial, este Juízo indeferiu o pleito de tutela de 

urgência por não preenchimento dos requisitos previstos em lei, conforme 

consta na decisão proferida no Id nº 22891827. Em seguida, a parte 

requerente apresentou petição pugnando pela ‘reconsideração’ da 

decisão proferida outrora, fazendo aportar documentos de cunho médicos 

obtidos unilateralmente pela própria parte. Os autos vieram conclusos. É o 

relato necessário. Decido. Verifica-se que a parte em vez de se utilizar do 

instrumento processual cabível para impugnar a decisão proferida no Id nº 

22891827 preferiu manifestar novamente sobre o pedido de tutela de 

urgência já apreciado por este Juízo. Como é cediço, não há no sistema 

processual brasileiro previsão para o pedido – de reconsideração – 

apresentado no Id nº 24439235, razão pela qual não conheço do pleito, 

justamente por se tratar de matéria já decidida, em juízo de cognição 

sumária. Portanto, determino seja dado cumprimento integral à decisão 

proferida no Id nº 22891827, certificando-se nos autos. Intimem-se. Às 

providências. Campo Novo do Parecis-MT, 02 de dezembro de 2019. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-63.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA BOENIG BOGER (AUTOR(A))

CATIA BOENIG BOGER PRADO (AUTOR(A))

NELSON BOGER (AUTOR(A))

RUI CARLOS OTTONI PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002103-63.2019.8.11.0050. AUTOR(A): RUI CARLOS OTTONI PRADO, 

CATIA BOENIG BOGER PRADO, NELSON BOGER, LUCILA BOENIG BOGER 

RÉU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. Trata-se de 

ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência provisória, 

ajuizada por Rui Carlos Ottoni Prado, Catia Boenig Boger Prado, Nelson 

Boger e Lucila Boenig Boger em desfavor da instituição financeira-ré 

SICREDI Sudoeste MT/PA, todos devidamente qualificados nos autos. Com 

a distribuição da inicial, os autos vieram conclusos para análise. Decido. 

Vê-se que três dos quatro Requerentes são agricultores nesta região; o 

imóvel urbano dado em garantia fiduciária no bojo do instrumento particular 

de “aditivo à cédula de crédito bancário nº B91030410-4” possui avaliação 

equivalente à quantia de R$ 1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta mil 

reais), o que evidencia que a parte requerente deva dispor anualmente de 

recurso financeiro para o custeio, no mínimo, do IPTU relativo ao referido 

imóvel, que, a meu juízo, não deve ser inferior à quantia de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), afora outras despesas relativas ao imóvel, 

mormente se habitado por uma das partes, o que não foi possível 

averiguar pela documentação carreada nos autos. É cediço que a 

benesse prevista no artigo 98 do NCPC “está subordinada à existência de 

uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.”[1], 

de modo que a documentação apresentada pelas partes requerentes não 

dá ensejo ao reconhecimento da impossibilidade econômica aventada. 

Assim, determino a intimação das partes requerentes, por meio de seu 

patrono constituído, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem documentação comprobatória da hipossuficiência financeira 

que permita este Juízo reconhecer a impossibilidade do custeio das 

despesas do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial com o 

julgamento sem resolução de mérito e consequente cancelamento da 

distribuição dos autos, nos termos dos artigos 321 c/c 290, ambos do 

NCPC. Com a juntada da documentação ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Campo Novo do Parecis-MT, 16 de dezembro 

de 2019. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito [1] AI nº 0133560-60.2013.8.11.0000, Des. Relatora Serly 

Marcondes Alves, DJE 14/04/2014.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ANTONIO SATTLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000803-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FRANCISCO SARTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA OAB - MT22381/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDCAMP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 16 de dezembro de 2019. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-65.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BROLIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

 

Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 16 de dezembro 2019. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002436-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALCIONE MARIA DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

ADEMIR JOSE DA SILVA SANTOS (LITISCONSORTES)

ALMIR JOSE DA SILVA SANTOS (LITISCONSORTES)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002436-15.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ALCIONE MARIA DOS SANTOS Vistos. A parte requerente 

pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, §2° do CPC e da Lei nº 

1.060/50, bem como do aludido dispositivo constitucional, fazendo a 

juntada de documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

alegada (declarações de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 

três meses e conta de energia). Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015)”; “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015)”. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, 

recolher as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento 

no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, §único, 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV do CPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 3 de dezembro de 2019. assinado digitalmente Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001872-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 16 de dezembro de 2019. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI HILDA SCHARNBERG PYDD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1000654-70.2019.8.11.0050 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A 

REQUERIDO: MERCI HILDA SCHARNBERG PYDD Vistos. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Merci Hilda Scharnberg 

Pydd, ambos devidamente qualificados nos autos. A liminar foi deferida no 

ID 20003895. No transcorrer do processo, a parte autora peticionou 

pugnando pela desistência da ação (ID 24419890). É o sucinto relatório. 

DECIDO. Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência. 

Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente (ID 24419890) e, via de consequência, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, revogo a liminar 

proferida no ID 20003895. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 3 de dezembro de 2019. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001254-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PICCININN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RAFAEL BACCILI OAB - SP217145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE SEGURANCA AUTOMOBILISTICA 

LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MILANO DA SILVA OAB - SP213907 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1001254-28.2018.8.11.0050 AUTOR(A): 

PICCININN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP Advogado do(a) 

AUTOR(A): DANTE RAFAEL BACCILI - SP217145 RÉU: CARDOSO & DE 

PAULA VISTORIA DE SEGURANCA AUTOMOBILISTICA LTDA - EPP 

Advogado do(a) RÉU: JOAO PAULO MILANO DA SILVA - SP213907 

Vistos. Trata-se de ação de obrogação de fazer c/c pedido de liminar para 

concessão de tutela de urgência proposta por Piccininn Transportes 

Rodoviários Ltda. - EPP em face de Cardoso & Paula Vistoria de 

Segurança Automobilística Ltda., ambos devidamente qualificados nos 

autos. No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando 

pela desistência da ação (ID 25605837). É o sucinto relatório. DECIDO. Não 

tendo a relação processual sido completada com a citação, prescindível a 

manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência. Desta feita, 

inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte requerente (ID 

25605837) e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença a 

presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo 

autor. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 3 

de dezembro de 2019. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002044-75.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CAVALARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GUELIS (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de pedido de alvará judicial proposto por Osmar Cavalari, 

devidamente qualificado nos autos, visando encerrar as atividades da 

Empresa Renato Guelis e Cia Ltda. perante a Junta Comercial do Estado de 

São Paulo, pois estaria sem qualquer atividade operacional há vários anos. 

Decido. Pois bem. No presente caso, verifico a identidade das partes 

deste processo com o de nº 1000196-53.2019.811.0050; a mesma causa 

de pedir, e o mesmo pedido. O Código de Processo Civil define o instituto 

da litispendência em seu art. 337: Art. 337: § 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência, quando 

se repete ação, que está em curso. Humberto Theodoro Júnior, em seu 

Curso de Direito Processual Civil Vol. I, 26ª Ed., p. 266, discorre sobre a 

abrangência da litispendência, in verbis: “Consiste a litispendência em 

tornar completa a relação processual trilateral em torno da lide. Por força 

da litispendência, o mesmo litígio não poderá voltar a ser objeto, entre as 

partes, de outro processo, enquanto não se extinguir o feito pendente.” 

Imprescindível se faz a transcrição dos ensinamentos de Theotônio 

Negrão, em sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 39ª Ed., 2007, p. 445/446: “Art. 301: 12. “A litispendência constitui 

matéria de ordem pública e deve ser argüida ‘ex ofício’, 

independentemente de provocação da parte interessada” (STJ-RT 

812/162: 2ª Seção). Mas a parte pode alegá-la a qualquer tempo (JTA 

39/246), embora com a penalidade do art. 22. Art. 301: 24. “Caracterizada 

a litispendência, prossegue-se nos autos do primeiro processo” (STJ-4ªT., 

Resp 174.261 – BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento 

parcial, v.u., DJU 8.10.01, p. 218).” Assim, havendo repetição de ação 

anteriormente ajuizada, mister se faz o reconhecimento da litispendência e 

extinção do feito sem resolução de mérito, em obediência ao art. 485, V do 

CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, julgo extinto o 

processo, o que faço sem resolução de mérito. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. 

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

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 16 de dezembro de 2019. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002473-42.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (REQUERENTE)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (REQUERENTE)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (REQUERENTE)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS OTTONI PRADO (REQUERIDO)

CATIA BOENIG BOGER PRADO (REQUERIDO)

VERTENTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-63.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA BOENIG BOGER (AUTOR(A))

CATIA BOENIG BOGER PRADO (AUTOR(A))

NELSON BOGER (AUTOR(A))

RUI CARLOS OTTONI PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002103-63.2019.8.11.0050. AUTOR(A): RUI CARLOS OTTONI PRADO, 

CATIA BOENIG BOGER PRADO, NELSON BOGER, LUCILA BOENIG BOGER 

RÉU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. Trata-se de 

ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência provisória, 

ajuizada por Rui Carlos Ottoni Prado, Catia Boenig Boger Prado, Nelson 

Boger e Lucila Boenig Boger em desfavor da instituição financeira-ré 

SICREDI Sudoeste MT/PA, todos devidamente qualificados nos autos. Com 

a distribuição da inicial, os autos vieram conclusos para análise. Decido. 

Vê-se que três dos quatro Requerentes são agricultores nesta região; o 

imóvel urbano dado em garantia fiduciária no bojo do instrumento particular 
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de “aditivo à cédula de crédito bancário nº B91030410-4” possui avaliação 

equivalente à quantia de R$ 1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta mil 

reais), o que evidencia que a parte requerente deva dispor anualmente de 

recurso financeiro para o custeio, no mínimo, do IPTU relativo ao referido 

imóvel, que, a meu juízo, não deve ser inferior à quantia de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), afora outras despesas relativas ao imóvel, 

mormente se habitado por uma das partes, o que não foi possível 

averiguar pela documentação carreada nos autos. É cediço que a 

benesse prevista no artigo 98 do NCPC “está subordinada à existência de 

uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.”[1], 

de modo que a documentação apresentada pelas partes requerentes não 

dá ensejo ao reconhecimento da impossibilidade econômica aventada. 

Assim, determino a intimação das partes requerentes, por meio de seu 

patrono constituído, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem documentação comprobatória da hipossuficiência financeira 

que permita este Juízo reconhecer a impossibilidade do custeio das 

despesas do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial com o 

julgamento sem resolução de mérito e consequente cancelamento da 

distribuição dos autos, nos termos dos artigos 321 c/c 290, ambos do 

NCPC. Com a juntada da documentação ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Campo Novo do Parecis-MT, 16 de dezembro 

de 2019. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito [1] AI nº 0133560-60.2013.8.11.0000, Des. Relatora Serly 

Marcondes Alves, DJE 14/04/2014.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002435-30.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTLUB OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002419-76.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DENOFA DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS TED FERNANDES OAB - SP208099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FANTINATTI DE BRITO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002287-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEZ MARIA CRESTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002287-19.2019.8.11.0050. AUTOR(A): IVANEZ MARIA CRESTANI RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Cite-se como requerido, devendo 

constar as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para 

contestar é de sessenta (60) dias e será contado a partir da juntada da 

precatória aos autos. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2020, às 16 horas, 

apresentando o rol de testemunhas no prazo do artigo 450 do CPC. Com 

efeito, o entendimento que passo a adotar quanto à designação precoce 

da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 3 de dezembro de 2019. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002336-60.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARQUESETE AVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002336-60.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CLEUSA MARQUESETE AVI 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Cite-se como requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

sessenta (60) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de março de 2020, às 16h30min, apresentando o 

rol de testemunhas no prazo do artigo 450 do CPC. Com efeito, o 

entendimento que passo a adotar quanto à designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. Cite-se. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 3 de dezembro de 2019. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002385-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002385-04.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CLEUSA FATIMA PEREIRA RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Cite-se como requerido, devendo 

constar as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para 

contestar é de sessenta (60) dias e será contado a partir da juntada da 

precatória aos autos. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2020, às 17 horas, 

apresentando o rol de testemunhas no prazo do artigo 450 do CPC. Com 

efeito, o entendimento que passo a adotar quanto à designação precoce 

da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 3 de dezembro de 2019. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001935-61.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VADILSON DA SILVA MENDONCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001935-61.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VADILSON DA 

SILVA MENDONCA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido de Liminar proposta por BV Financeira S/A Crédito – Financiamento 

e Investimento em face de Vadilson da Silva Mendonça, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No transcorrer do processo, a parte 

autora peticionou pugnando pela desistência da ação (ID 25764234). É o 

sucinto relatório. DECIDO. Não tendo a relação processual sido completada 

com a citação, prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido 

de desistência. Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido 

formulado pela parte requerente (ID 25764234) e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se 

houver, deverão ser suportadas pelo autor. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 3 de dezembro de 2019. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001873-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CORREA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001873-21.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ADRIANE CORREA DE MORAES Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta por Bradesco 

Financiamentos S.A em face de Adriane Correa de Moraes, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No transcorrer do processo, a parte 

autora peticionou pugnando pela desistência da ação (ID 26319574). É o 

sucinto relatório. DECIDO. Não tendo a relação processual sido completada 

com a citação, prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido 

de desistência. Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido 

formulado pela parte requerente (ID 26319574) e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se 

houver, deverão ser suportadas pelo autor. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 3 de dezembro de 2019. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001884-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KRETLI CORRADI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001884-50.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: PATRICIA KRETLI CORRADI Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que não consta nos autos o 

aviso de recebimento, além disso, observo que notificação não foi 

entregue ao devedor em razão de constar como ausente, consoante se 

vê no ID 23997072. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 1º de 

outubro de 2019. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001978-95.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR CORREA MARQUES (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002434-45.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DETOMIN BUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500-B 

(ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-09.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARCIA SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANE DIAS (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001506-94.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ANTUNES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000137-65.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SANTANA SCHNEIDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002241-30.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CASALI (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002278-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a solicitação 

da 2ª via da certidão de nascimento ao Cartório de Registro Civil do 

Município de Nova Esperança, Estado do Paraná
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002244-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE BRUM FOLLMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002244-82.2019.8.11.0050. AUTOR(A): MARIA NEUZA DE BRUM 

FOLLMANN ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial. Cite-se como requerido, devendo constar as advertências 

do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de sessenta (60) 

dias e será contado a partir da juntada da precatória aos autos. Por 

oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de março de 2020, às 15 horas, apresentando o rol de testemunhas 

no prazo do artigo 450 do CPC. Com efeito, o entendimento que passo a 

adotar quanto à designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 3 de dezembro de 2019. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002403-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ANTONIO HINTERHOLZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (RÉU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002403-25.2019.8.11.0050. AUTOR(A): WILMAR ANTONIO HINTERHOLZ 

RÉU: GERENTE EXECUTIVO DO INSS Vistos. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Cite-se 

como requerido, devendo constar as advertências do artigo 344 do CPC e 

que o prazo para contestar é de sessenta (60) dias e será contado a 

partir da juntada da precatória aos autos. Por oportuno, desde já DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2020, às 

15h30min, apresentando o rol de testemunhas no prazo do artigo 450 do 

CPC. Com efeito, o entendimento que passo a adotar quanto à designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 3 de dezembro de 2019. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001893-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDESIO ANDRE SIEBERT (EXECUTADO)

I. A. SIEBERT TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002310-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000705-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL MOHAMAD AWADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS MORELLI OAB - PR43446 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA TAPIA (REQUERIDO)

GERVASIO ZANELLA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002310-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001706-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001431-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IONE APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA (AUTOR(A))

D. G. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001624-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO FOGLIATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

executada, através de seus advogados, para que se manifeste nos autos, 

no prazo legal acerca do teor da petição ID 25460597.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000419-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT0018318A (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B R COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000160-11.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento/extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000815-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIZE MENDES DE CAMPOS OAB - RS19644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MALAGOLI PANICO OAB - SP184087 (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 378 de 2710



sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-75.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER BRUNO LUSTOSA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000104-75.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: GLAUBER BRUNO LUSTOSA RAMOS 

Vistos. Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte 

exequente pretende o cumprimento de sentença relativo ao processo 

físico de Código 17153, não havendo motivo ao processamento em autos 

diversos, uma vez que o processo judicial é sincrético, sendo o 

cumprimento de sentença mera fase processual. Assim sendo, intime-se a 

parte exequente para promover o traslado dos documentos que constam 

dos presentes autos para a ação de conhecimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, havendo ou não cumprimento, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações legais. Às providências. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 20 de agosto de 2019. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000820-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. A. D. L. (REQUERIDO)

 

Termo de audiência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FUSVERKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MINHOLI (REU)

 

Termo de audiência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-95.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MONTAGNER OAB - MT20670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000135-95.2019.8.11.0050 POLO ATIVO:MANOEL 

GONZAGA DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO 

MONTAGNER POLO PASSIVO: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO CEJUSC 2 Data: 12/02/2020 Hora: 14:30 Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO CEJUSC 2 Data: 18/11/2019 Hora: 14:00 , 

no endereço: , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 . CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002148-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 

do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos 

termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002102-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEMA ERTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ALDEBRAND OAB - SC23423 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002102-78.2019.8.11.0050 POLO ATIVO:EDILEMA 

ERTHAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLON ALDEBRAND POLO 

PASSIVO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação, Instrução e 

julgamento Sala: AUDIÊNCIAS 2º VARA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 . (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000346-34.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREIA DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROSARA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))
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JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Jean Taylor de Mattos (TESTEMUNHA)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001822-10.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001822-10.2019.8.11.0050. AUTOR(A): MARIA LIDIA DUARTE RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que na 

data aprazada para realização da audiência retro designada estarei de 

usufruto de compensatória, redesigno-a para o dia 20 de fevereiro de 

2020, às 16 horas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 22 de novembro de 

2019. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002089-79.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANDREZINA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOAS ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000658-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO TAGLIARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos 

autos ., indicando o atual endereço da parte requerida, visto que foram 

várias tentativas sem êxito em citar/intimar o executado no endereço 

indicado na peça inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILDO PEREIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CECILIA FERREIRA FAUSTINO OAB - PE46902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABULA GRACIELLEN DE PAULO (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, possibilitando o cumprimento para 

a audiência designada pARA 12/02/2020 15:00 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS.

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1002341-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO BAGATINI (ORDENADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATO ORDINATÓRIO. Para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 

do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos 

termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de julho 

de 2018. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002254-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICHEM DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA COLLOR EIRELI (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 
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56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002291-56.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FAVORITA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ZANATTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002291-56.2019.8.11.0050. AUTOR(A): FAVORITA CONSTRUCAO CIVIL 

LTDA - ME RÉU: PRISCILA ZANATTA Vistos. Trata-se de ação cível 

visando compelir a parte requerida ao pagamento de danos morais e 

materiais. A despeito de a parte requerente ter endereçado sua petição 

(arquivo PDF anexado no Id nº 25621817) ao Juizado Especial desta 

Comarca, verifica-se que procedeu à distribuição eletrônica dos autos, via 

sistema PJE, perante o juízo da 2ª Vara desta Comarca e, intimada, 

efetuou o recolhimento das custas processuais (cf. Id nº 26159028). 

Aliado a essa constatação, a pretensão econômica pretendida suplanta o 

teto do Juizado Especial, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995, pelo que reconheço a competência deste Juízo ao 

processamento e julgamento da causa. Pois bem, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos. Designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 

2020, às 13h30min, a ser realizada na sala de audiências deste Juízo. 

Cite-se e intime-se a requerida, via carta postal, para que compareça à 

audiência designada, acompanhada de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pela requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se na carta/mandado que o não comparecimento injustificado do 

requerente ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC; ainda, faça constar que não sendo contestada a ação 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 

2018. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001964-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENY RODRIGUES SIOLIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001964-14.2019.8.11.0050. AUTOR(A): MARIA ENY RODRIGUES SIOLIM 

RÉU: AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA Vistos. Trata-se de ação 

indenização por cobrança indevida, ajuizada por Maria Eni Rodrigues 

Siolim em face de Agiplan Serviços de Cobrança Ltda, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Intimada a comprovar a hipossuficiência financeira 

ou promover o recolhimento das custas iniciais (Id nº 24541514), 

apresentou petição no Id nº 25078595 ratificando o pedido de gratuidade 

da justiça. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Como se vê, a parte 

requerente não possui registro formal de emprego em sua carteira de 

trabalho, tratando-se de funcionária pública aposentada que aufere renda 

mensal no importe de R$ 1.172,54, conforme documentação que instruiu a 

petição aportada no Id nº 25078595. Nesse ínterim, comprovada a 

hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da justiça gratuita nos 

termos do artigo 98 do CPC em favor da parte requerente. Pois bem, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. Designo audiência de conciliação para o 

dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h00min, a ser realizada na sala de 

audiências deste Juízo. Cite-se e intime-se a requerida, via carta postal, 

para que compareça à audiência designada, acompanhada de advogado e 

representante legal, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem 

como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se na carta/mandado que o 

não comparecimento injustificado do requerente ou da requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC; ainda, 

faça constar que não sendo contestada a ação presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 2018. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000373-17.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NEUTO GRAZIOLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. Diante o teor da certidão inclusa no ID retro, redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 16 horas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT), 2 de dezembro de 2019. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000825-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (REU)

ASSOCIACAO PRO SAUDE DO PARECIS (REU)

 

Vistos. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

decorrentes de ato ilícito ajuizada por Aparecido Borges Pereira em face 

de Associação Pró Saúde do Parecis (Centro Hospitalar Parecis) e 

Município de Campo Novo do Parecis, todos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial foi recebida no ID 20354455, oportunidade que fora 

designada audiência de conciliação para a data de 09/07/2019. Em 

seguida, a audiência foi redesignada para o dia 21 outubro de 2019 (ID 
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23239547). Mandado de citação e intimação no ID 24567297. Carta de 

intimação – audiência no ID 24567657. Em seguida, certificou-se a 

intimação da Associação Pró Saúde do Parecis (ID 24985635). Após, o 

requerente pugna pela redesignação da audiência de conciliação (ID 

25058808) Vieram os autos conclusos. DECIDO. A despeito do pedido de 

resignação de audiência, observo nos autos que a publicação da decisão 

da audiência redesignada não foi realizada com a antecedência mínima 

prevista no art. 334, caput, do Código de Processo Civil. Desta forma, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de fevereiro 

de 2020, às 13 horas. Sem prejuízo, expeça-se o necessário para a 

citação e intimação do requerido Município de Campo Novo do Parecis. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis, 18 de outubro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001805-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Diante o teor da certidão inclusa no ID retro, redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 15h30min. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT), 2 de dezembro de 2019. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000945-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR HEBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002176-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DUNCKE OAB - GO35282 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. A. (REU)

L. A. R. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002176-35.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ALEX FREITAS CARVALHO RÉU: 

LAURA ALEXIA ROSA CARVALHO, EDIENNE ROSA ANDRADE Vistos em 

substituição legal. Trata-se de ação de oferecimento de alimentos 

cumulada com regulamentação de visitas, ajuizada por Alex Freitas 

Carvalho em desfavor de Laura Alexia Rosa Carvallho, menor impúbere, 

representada por sua genitora Edienne Rosa Andrade, todos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos estão conclusos para apreciação do 

pedido de tutela de urgência. Decido. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, do CPC). Preliminarmente, havendo objetos na demanda que 

são regidos por leis distintas, hei por bem aplicar o rito processual previsto 

no artigo 693 e seguintes do CPC. Portanto, recebo a inicial em todos os 

seus termos. Com efeito, em razão das condições pessoais do alimentante 

e da alimentada, defiro o pleito aportado na exordial e arbitro os alimentos 

provisórios no valor de R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e 

vinte centavos), equivalente a 40% do salário mínimo vigente, em virtude 

da prova do parentesco acostada nos autos, bem assim por ser esse 

valor superior ao que supostamente a parte requerente arcava em período 

anterior ao ajuizamento desta demanda, conforme documentação que 

instrui a exordial. O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o 

dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária a ser indicada pela requerida 

por intermédio de sua representante, ou mediante recibo, sendo devido a 

partir da intimação desta decisão. Noutro giro, ainda que a parte 

requerente não tenha consignado na exordial o pedido de fixação de 

guarda da infante, mas tão somente o pleito de regulamentação de visitas, 

entendo que tal situação deve ser mais bem avaliada após a realização do 

estudo psicossocial no ambiente familiar em que a criança está inserida. 

Assim, postergo a análise da tutela provisória concernente ao pleito de 

regulamentação de visitas para após a realização de estudo psicossocial, 

oportunidade em que nomeio a Equipe Multidisciplinar deste Juízo para a 

realização do estudo mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, na 

residência da requerida. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação 

para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 17h00min, a ser realizada na sala 

de audiência deste Juízo. Cite-se a requerida e intime-se o requerente a 

fim de que compareçam à solenidade, acompanhados de seu advogado. 

Na audiência, se não houver acordo, passará a contar o prazo para a 

requerida apresentar sua contestação, nos moldes do artigo 697 c/c artigo 

335, ambos do CPC. Consigne-se no mandado que o não comparecimento 

injustificado do requerente ou do requerido à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC. Cite-se e intime-se com as 

advertências de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis-MT, 10 de dezembro de 2019. Pedro Davi Benetti 

Juiz de Direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001877-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ANDREIA PINTO PAZ (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002354-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DLP EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

RUI CARLOS OTTONI PRADO (EXECUTADO)

CATIA BOENIG BOGER PRADO (EXECUTADO)

LUCILA BOENIG BOGER (EXECUTADO)
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ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002454-36.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA 

VESTUARIO LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MINTZ OAB - SP136652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERINI & LACERDA EVANGELISTA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001335-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE BALDISSERA (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000887-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELSI THOMAS WERLE (REU)

L. P. DUARTE - ME (REU)

URBANO WERLE (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001140-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES FATIMA LEDUR (REQUERIDO)

LEONARDO SCHMITT (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 105281 Nr: 4385-28.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos.

Considerando a tempestividade recursal, RECEBO a apelação interposta 

às f. 184-194 contendo as inclusas razões recursais, nos seus regulares 

efeitos (CPP, art. 597).

Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões recursais no prazo legal (art. 600, CPP).

Expeça-se a guia de execução provisória em desfavor do acusado, em 

virtude da manutenção de sua prisão preventiva e fixação do regime 

fechado.

Considerando a ausência de Defensor Público nesta Comarca e a 

nomeação da Defensora Dativa às f. 183, tendo esta apresentado a peça 

recursal, fixo o valor de 5 (cinco) URH em favor da defensora dativa pela 

nomeação nestes autos, nos termos do artigo 303, ss. da CNGC-TJMT. 

ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 

306, da CNGC-TJMT.

 Portanto, expeça-se certidão em favor da advogada nomeada, a fim de 

que possa cobrar os honorários fixados, nos termos do artigo 303, § 4º 

da CNGC-TJMT.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31832 Nr: 1891-11.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:3.659-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para PRONUNCIAR o 

acusado GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, 

desempregado, nascido no dia 19/12/1990 em Tangará da Serra/MT, filho 

de Dalva Cristina de Souza Santos, como incurso nas sanções penais do 

art. 121, §2º incisos I e IV, do Código Penal, perpetrado contra a vítima 

Leonardo Oliveira dos Santos, sujeitando-o, via de consequência, a 

julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.Remetam-se os ofícios 

pertinentes, observando-se as prescrições legais.Intime-se o acusado da 

presente Sentença de Pronúncia, tudo de conformidade com o que 

preceitua o artigo 420 do Código de Processo Penal, bem como a defesa e 

a acusação.Transitada em julgado a sentença de pronúncia, remetam-se 

os autos a Vara do Tribunal do Júri. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35276 Nr: 2065-83.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS VALENTIN DA SILVA, FRANCISCA APARECIA 

VALENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94413 Nr: 4425-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO BAIOTO, MAGNA HENRIETE BOEMECKE 

JACOBOWSKI, CARLOS AUGUSTO FLORENCE DE FARIAS, ROSANA 

SEGALOTTO, EDOIL DA SILVA JOHANN, LURDES JONER ENZWEILER, 

SANDRA JOSEFINA PAIM TEIXEIRA, JOSÉ ISAIR GODOI, IRTO CENCI, 

MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO, TEREZA MARIA DOS SANTOS 

SILVA, ROSANE DE FÁTIMA ZALTRON DA SILVA, CELI SEGATTO 

MALLMANN, MARISA SEGATTO JOHANN, APARECIDA RIBEIRO DOS 

SANTOS BERTO, MARA CRISTINA MARTINS XAVIER BARBOSA, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - FILIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 Ante o exposto, rejeito as teses preliminares arguidas pelas partes 

requeridas, para designar audiência de conciliação para o dia 05 de 

fevereiro de 2020, às 15h00min, para tentativa de autocomposição entre 

as partes, conforme preconiza o artigo 308,§ 3º do CPC.Intimem-se, ainda, 

as partes requeridas quanto aos pedidos de desistências formulados às f. 

484 e f. 489-490.Outrossim, em razão da petição aportada às f. 486-488, 

intime-se a parte requerida UNIMED Vale do Sepotuba para dar 

cumprimento à decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento, 

conforme r. Acórdão juntado às f. 327-337, sob pena de aplicação das 

sanções legais cabíveis em caso de descumprimento.Intimem-se as partes 

para comparecimento na audiência supra, na forma do artigo 334 do 

CPC/2015.Havendo desinteresse pelos requeridos na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se na(o) 

carta/mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, bem 

como que, em não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelos Requerentes (CPC art. 

344).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83247 Nr: 2704-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 

147434, RICARDO LOPES GOODY - OAB:77167/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88887 Nr: 1165-56.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI TEREZINHA CARLOTO, JAIR JOSE RUGERY, 

JOSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES, LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI, 

SILMARA LOPES DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Cidrão - OAB:162.494/B, 
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RAQUEL LEIANE VIEIRA - OAB:24.945/O, ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que especificarem as provas que desejam produzir no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98980 Nr: 1557-59.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E 

ATUAL MANTEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PROCON MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento da CNGC/MT 

e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que no prazo legal, impugne a contestação 

apresentada nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98980 Nr: 1557-59.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E 

ATUAL MANTEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PROCON MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106095 Nr: 316-16.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEDRO DA SILVA MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA RACHEL FONSECA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 18.972

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo legal, apresentando a defesa prévida do reeducando JORGE PEDRO 

DA SILVA MILANI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19203 Nr: 2934-22.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, WILSON TERUO KOBAYASHI 

- OAB:2558-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte requerente, para 

que fique ciente do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 

15 dias, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29522 Nr: 2913-41.2008.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO XAVIER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melque Zedeque Alves de 

Lima - OAB:412.533-SP

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada EVALDO XAVIER 

SANTOS, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60702 Nr: 1703-13.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOMBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220/MT, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, LUCAS FERNANDO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MS 15222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63653 Nr: 1664-79.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, através de seus 

advogados, para que se manifestem sobre a proposta de honorários de 

fls. 446/447, devendo, caso concorde, cumprir decisão de fls. 422.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969 Nr: 838-44.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO, 

JOELANE ALVES DE FREITAS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE N. DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.807, EDIMO JOSE DE OLIVEIRA - OAB:5.306-A, 

NILDOMAR FRANCO AMARAL - OAB:1507/TO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40169 Nr: 424-89.2012.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ, EJ, LJ, EJ, AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT, NILZA 

GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida ELISANDRO JASKULSKI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 1411-91.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

PREFEITO ÉRICO PIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE OTTONELLI - 

OAB:OAB/MT 17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:OAB/MT 

11.002-B, VINICIUS MANOEL - OAB:OAB/MT 318.862, WESLEY 

LEANDRO DAMASCENO - OAB:OBB/MT 14.150-O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75532 Nr: 2460-02.2015.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMRDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16.718/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em detida análise dos autos, observo que assiste razão ao Ministério 

Público quanto ao endereço da herdeira mencionada.

Desta feita, defiro a cota ministerial de f. 73, devendo a intimação do 

inventariente ser realizado no endereço fornecido às f. 73.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78239 Nr: 4145-44.2015.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISO ROLAMENTOS COM. E IMP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos descritos na inicial, referentes as 

duplicatas mercantis de n° 2066-A, 2066-B e 2066-C (nota fiscal n° 2066 – 

fls. 20), com o consequente cancelamento definitivo do protesto de fls. 21; 

b) CONDENAR a Requerida em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos 

artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao Cartório de 

Protesto desta Comarca, determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte autora daqueles relativos ao débito ora discutido.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da condenação. P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações legais.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT 

________/_______/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 2103-61.2011.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. O. GOTARDO PNEUS E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9.413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LAURA TIBIRIÇA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:18.516/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 Pelo exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte 

requerente A.O. Gotardo Pneus e CIA Ltda em face do Município de Campo 

Novo do Parecis, já qualificados nos autos. Via de consequência, revogo 

a antecipação de tutela concedida anteriormente, julgando extinto o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, com 

as  fo rma l idades  e  ba ixas  dev idas ,  a rqu ivem-se  os 

autos.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis, 10 de 

janeiro de 2020.Cláudia Anffe Nunes CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98529 Nr: 1357-52.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI MAZOCHIN FAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1357-52.2018.811.0050 (Código 98529)

Autora: Rosemari Mazochin Fai

Requerido: Mato Grosso Previdência – MT Prev.

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de tempo de serviço para fins previdenciário 

c/c aposentadoria por tempo de serviço c/c pedido liminar.

 Recebida a inicial, indeferiu-se o pedido liminar e determinou-se a citação 

do requerido (fls. 39/40).

Aportou-se às fls. 45/51 informação acerca da interposição de Recurso 

de Agravo de Instrumento.

Às fls. 60 a autora pleiteou a desistência da ação, ante a perda do objeto 

da demanda.

O requerido apresentou contestação às fls. 68/72.

Às fls. 76 a autora reiterou o pedido de desistência da ação.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Inicialmente, anoto que é desnecessária a manifestação do requerido 

quanto ao pedido de desistência da presente ação, eis que a contestação 

apresentada às fls. 68/72 fora apresentada três meses após o pedido de 

desistência formulado pela autora às fls. 60.

Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às fls. 60 e 76, via de consequência, JULGO EXTINTO POR 

SENTENÇA O PROCESSO, SEM CONHECER DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do CPC.

Condeno a parte autora nas custas processuais, ficando suspensa, em 

face da justiça gratuita concedida às fls. 39/40. Sem honorários 

advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _______ /_____/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69549 Nr: 2921-08.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALOISIO SALVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 
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OAB:PROC. PF/MT

 Autos nº 2921-08.2014.811.0050 (Código 69549)

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às fls. 145 e 146 o executado efetuou o depósito de R$1.922,21 e 

R$19.222,09.

Manifestação da parte exequente às fls. 143, requerendo a transferência 

dos valores para a conta informada.

 Vieram os autos conclusos.

Eis a síntese do necessário. Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às fls. 145 e 146, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se o necessário para o levantamento dos valores pelo exequente.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, _______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69354 Nr: 2787-78.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO SILVA FILISBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS BRITO, LIDER VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYLLENA GUIZARDI T. M. 

BASTOS - OAB:9.445/MT

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar rescindido o 

contrato particular de compra e venda do veículo D20, no valor de R$ 

18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), bem como para condená-los ao 

pagamento de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) a título de danos 

materiais, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e juros 

de 1%, ambos a partir do pagamento de cada parcela. Por fim, condeno ao 

pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), 

devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e juros de mora de 

1%, ambos a partir da data do fato 30.04.2013. Condeno os requeridos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, com as 

f o r m a l i d a d e s  e  b a i x a s  d e v i d a s ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis, 10 de 

janeiro de 2020.Cláudia Anffe Nunes CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 109938 Nr: 2466-67.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Gomes Duarte Gomide 

dos Santos - OAB:

 Vistos.

Considerando que nos dias 24 e 25 de outubro de 2019 estarei 

Participando do Curso de Formação Continuada para Magistrados sobre o 

tema: “Gestão de Diretoria de Foro”, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 31 de outubro de 2019, às 17h30min.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72803 Nr: 843-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZIELLY MARIA PESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO 

- OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 2569-50.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES DIAMANTINO LTDA, ITALOG LOGÍSTICA 

E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, Métrica Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:104.199, NELSON DA COSTA ARAÚJO - OAB:MT 8.505-A, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:OAB/SP 253449, THIAGO VIEIRA 

LEITE DE CASTRO - OAB:181955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, fls.168.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001874-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO PONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE TORRES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001874-06.2019.8.11.0050. AUTOR(A): MANOEL AUGUSTO PONTES 

RÉU: JORGE TORRES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse de imóvel urbano, ajuizada por Manoel Augusto 

Pontes em face de Jorge Torres dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, a parte requerente aduz que detém 

posse mansa, pacífica e ininterrupta por aproximadamente 04 (quatro) 

anos. Argumenta ainda que detém a melhor posse, pois é mais antiga que 

a do Requerido. Diante disso, requer, em sede liminar, a determinação 

judicial de reintegração de posse em favor do Requerente. Fundamento e 

Decido. Preliminarmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC, por entender que a parte requerente é pobre 

na acepção jurídica, conforme documentação carreada na exordial. Em 

análise da narrativa fática e da documentação que instrui os autos, 

RECEBO a inicial por preenchimento dos requisitos previstos em lei. Pois 

bem. O art. 560 do Código de Processo Civil tutelou a proteção ao 

possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus 

direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou 

esbulho. Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a 

demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a 

positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede 

de liminar, encontrando-se esse rol disposto no artigo 561 do Código de 

Processo Civil, que dispõe: Art. 561 Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III -a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Ademais, para concessão de medida liminar e adoção do rito especial das 

ações possessórias há a necessidade que a posse tenha sido molestada 

a menos de ano e dia, conforme determina o artigo 558 do CPC: Art. 558. 

Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as 

normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de 

ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo 

único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, 

não perdendo, contudo, o caráter possessório. No caso, a parte 

requerente reconhece que sua posse é antiga, pois exercida durante o 

início do ano de 2013 até a data de 16/03/2017, quando teve que 

desocupar o imóvel por ordem judicial proferida em sede de ação 

possessória que tramitou na Primeira Vara desta Comarca sob o código 

79361. Mais: informou que após a morte do antigo possuidor (sr. 

Bonifácio), vencedor da ação de código 79361, foi indagado pela Polícia 

Civil se residia ou explorava o imóvel tendo respondido que não. Daí que 

ao tentar ocupar o imóvel novamente, meses mais tarde dessa indagação 

da Polícia Civil, conforme sua própria narrativa, percebeu que já havia 

ocupante, a parte requerida, no imóvel desde o mês de abril do corrente 

ano. Em linhas gerais, tenho que a própria narrativa fática da parte 

requerente não dá suporte à concessão da liminar aventada, na medida 

em que seu argumento – detentor da melhor posse em relação à posse do 

Requerido – somente serve para análise, de forma definitiva, do mérito da 

causa, isto é, por ocasião do julgamento dos autos. Vale dizer ainda que o 

fato de ter desocupado o imóvel por ordem judicial, ainda no ano de 2017, 

revela temerária eventual concessão da liminar postulada na exordial 

neste momento processual. Em suma, os requisitos da medida liminar 

aventada não estão presentes no caso em tela, justamente porque o 

esbulho mencionado decorre de ato posterior à sua desocupação antiga 

do imóvel, que foi definida por via judicial. Isto posto, INDEFIRO a pleito 

liminar apresentado pelo Requerente por não preenchimento dos requisitos 

legais (CPC, 562). CITE-SE o requerido para contestar a ação no prazo de 

15 dias (art. 335, CPC) sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos alegados na inicial pela parte autora, se não contestados. Com a 

contestação, intime-se a parte requerente para, caso queira, impugná-la 

no prazo legal. Decorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte 

requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente 

manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 16 de dezembro de 2019. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-87.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Intime-se o 

devedor para apresentar manifestação dos documentos acostados no Id.: 

22236304, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo do parágrafo 

anterior, conclusos para impulso oficial. Outrossim, diante do pedido de 

desbloqueio dos valores depositados no ID.: 21879114, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 21976064, e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 28 de 

Novembro de 2019. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001663-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KAROLINA RIBEIRO GOMES PEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001663-67.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CARLA KAROLINA RIBEIRO 

GOMES PEGO RÉU: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Converto o julgamento em diligência, para 

determinar a intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) 

dias, informe se houve o cumprimento da decisão liminar proferida nos 

autos, bem como requerer o que entender de direito. Em seguida, 

conclusos para deliberações. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-41.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE T. ACCO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001322-41.2019.8.11.0050 Parte autora: CLARICE T. ACCO - ME Parte 

reclamada: ANTONIO CARLOS DA ROCHA Vistos. Diante da 

impossibilidade de suspensão do curso do processo no juizado especial 

por tempo indeterminado, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Terça-feira, 03 de Dezembro de 2019. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000029-70.2018.8.11.0050 Parte autora: JOSE DOS SANTOS PEREIRA 

DA SILVA Parte reclamada: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

e outros Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença manejado pela 

parte exequente em virtude da inadimplência das partes executadas. 

Como se vê, intimadas, as partes executadas deixaram transcorrer in albis 

o prazo para pagamento voluntário do débito executado nestes autos, 

consoante certidão emitida pela Gestora Judicial. A parte exequente, 

portanto, pugnou pela decretação de penhora “on line”, via sistema 

BacenJud, somente quanto ao valor de R$ 5.825,88 (cinco mil oitocentos e 

vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). Pois bem, verifico que 

inexiste óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte 

exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem 

legal de preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, 

de modo que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em 

nome das partes executadas, conforme postula o exequente. Com efeito, 

DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por 

meio do sistema BacenJud, conforme requerido pelo exequente. Os autos 

deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se e intimem-se às partes executadas, para 

que no prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser 

encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Inerente ao pedido de 

levantamento constante no ID.: 24155498, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que conste no processo 

instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação". 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 03 de Dezembro de 2019. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE OUTO MATOS WANJURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000059-08.2018.8.11.0050 Parte autora: GRACIELLE OUTO MATOS 

WANJURA Parte reclamada: AYMORE Vistos. A parte exequente, 

portanto, pugnou pela intimação da executada para efetuar o complemento 

da condenação no importe de R$ 1.257,15 (hum mil duzentos e cinquenta 

e sete reais e quinze centavos). Pois bem, verifico que inexiste óbice para 

o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Intime o 

executado para pagamento, no prazo de 15(quinze) dias. Inerente ao 

pedido de levantamento do valor de R$ 12.982,71 (doze mil novecentos e 

oitenta e dois reais e setenta e um centavos) , EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 25076197, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 03 de Dezembro de 2019. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000255-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RIPPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA TAGLIETTI GRIZON OAB - RS95857 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000255-75.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JORGE LUIZ RIPPEL 

EXECUTADO: CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por JORGE LUIZ RIPPEL em face de CONSTANTINA 

TURISMO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida pugnou pelo parcelamento do débito nos 

termos do artigo 916 do Código de Processo Civil. Instada a apresentar 

manifestação, a parte Promovente aceitou o parcelamento, pugnando pela 

expedição de alvará. É sabido que, o processo é instrumento para 

solucionar conflitos e não para eternizá-los, devendo, portanto, ser 

afastada a proibição contida no artigo 916, § 7º do Código de Processo 

Civil, pois, se as partes estão de acordo e há consenso sobre a melhor 

forma de dirimir o conflito entre elas, não há razão para o Estado-Juiz criar 

obstáculos. Isso porque, sendo o recebimento do crédito um direito 

disponível do credor, a sua expressa anuência em recebê-lo de forma 

parcelada deve ser levada em consideração, devendo o juízo da causa 

atentar-se ao disposto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que 

preconiza: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Isto 

posto, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida 

no Id.: 26107022, desde que conste no processo instrumento procuratório 

com poderes para "receber, dar quitação", após remetam-se os autos ao 

arquivo provisório. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-51.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 390 de 2710



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA DOS SANTOS ULRICH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002162-51.2019.8.11.0050. REQUERENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: GRAZIELA DOS SANTOS ULRICH Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 26624978 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001663-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KAROLINA RIBEIRO GOMES PEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001663-67.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CARLA KAROLINA RIBEIRO 

GOMES PEGO RÉU: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Converto o julgamento em diligência, para 

determinar a intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) 

dias, informe se houve o cumprimento da decisão liminar proferida nos 

autos, bem como requerer o que entender de direito. Em seguida, 

conclusos para deliberações. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001839-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR AVILA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001839-46.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ANAIR AVILA FERNANDES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de trânsito, por 

se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica própria detentora 

de responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação. 

Pois bem. ANAIR AVILA FERNANDES propôs ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer, pugnando pela declaração de 

inexistência de chassi, suspensão da cobrança de taxas e impostos que 

recaiam sobre o veículo marca/modelo GM/S10 EXECUTIVE D, 2008/2009, 

COR PRETA, PLACA NJO 7007, RENAVAM 983131783, CHASSI 

9BG138SU09C415229 contra o Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, sustentando, em apertada síntese, que: “Seu filho se 

envolveu em um acidente de trânsito que ocasionou a perda total do 

veículo, o que a fez vender o bem ao ferro velho ante a impossibilidade de 

uso”. Ao final, pede seja julgado procedente o pedido declarando 

inexistente o CHASSI 9BG138SU09C415229, PLACA NJO 7007, com baixa 

no órgão de trânsito. Os Promovidos em sede de contestação pugnam a 

improcedência do pedido inicial. O pedido da parte autora não merece ser 

acolhido. A Resolução n. 011/98 do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN disciplina em seu artigo 1º, § 1º, que a baixa do registro de 

veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação, 

sendo certo que a parte do chassi onde contém o registro VIN e suas 

placas serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por 

sua baixa. Essa providência tem a finalidade de resguardar o órgão de 

trânsito, comprovando que o veículo foi retirado de circulação. No caso 

dos autos, entretanto, a autora declara que não possuí o chassi. Em que 

pese sua afirmação é certo que ela vendeu esse veículo, porém sequer 

menciona para qual ‘ferro-velho’ o mesmo foi destinado. Desta forma, não 

há como incutir ao DETRAN, o ônus de proceder à baixa da documentação 

sem prova mínima a lastrear a alegada negociação levada a efeito. Assim, 

a despeito das alegações expendidas na inicial, a Promovente não logrou 

produzir prova mínima a respeito dos fatos alegados, ônus que lhe recaía, 

a teor do art. 373, inciso I do CPC. A pretensão da Promovente, portanto, 

não deve ser acolhida, pois inexiste o menor indício que o veículo de fato 

foi encaminhado para desmonte, nem sequer a indícios de perda total no 

veículo no BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, acostado no ID.: 2380960. Determinar a baixa do chassi beira 

a irresponsabilidade, uma vez que o veículo pode estar em circulação e 

eventual decisão atingir terceiro de boa-fé. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-75.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001268-75.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/10/2019 16:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 
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Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001266-08.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/10/2019 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA HORST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001138-85.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/10/2019 16:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001132-78.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

17/09/2019 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001132-78.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

17/09/2019 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001132-78.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

17/09/2019 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 392 de 2710



MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001770-14.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

10/12/2019 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 28 de Outubro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-81.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000371-81.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DANIELA NASCIMENTO DE 

FARIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL SA 

Vistos Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 16 de 

Dezembro de 2019. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000152-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000152-68.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI EXECUTADO: ADRIANA DA CRUZ SOTT Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 26779298). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-13.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001298-13.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/10/2019 15:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-95.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001299-95.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/10/2019 15:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 393 de 2710



condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-45.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JARDIEL ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001561-45.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ANTONIO JARDIEL ALMEIDA 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

ANTONIO JARDIEL ALMEIDA FERNANDES em face de BANCO BRADESCO 

S.A, em que alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção 

ao crédito no valor de R$ 152,03 (cento e cinquenta e dois reais e três 

centavos) com vencimento em 12/08/2014 e inclusão indevida em 

20/09/2014. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Não há que se falar em 

prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se 

tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, 

conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) MÉRITO Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de proteção ao crédito 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é 

devido, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo fático probatório, 

verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos 

negativados pela Reclamada no valor de R$ 152,03 (cento e cinquenta e 

dois reais e três centavos) com vencimento em 12/08/2014 e inclusão 

indevida em 20/09/2014; b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002587-78.2019.8.11.0050 POLO ATIVO:ADAILTON DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 04/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002587-78.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 07 de Janeiro de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000564-96.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

19/02/2019 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000564-96.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

19/02/2019 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-18.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-18.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JEFFERSON DA 

SILVA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 03/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-91.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE MARIANO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT3585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002321-91.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

20/02/2020 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 09 de Janeiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-25.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BOGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LEANDRO DE BRITO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000021-25.2020.8.11.0050 Parte autora: NELSON BOGER Parte 

reclamada: CICERO LEANDRO DE BRITO SILVA Vistos. Cite-se a parte 
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devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Sexta-feira, 10 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-17.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000028-17.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:DAYANE 

PEREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 27/02/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000717-32.2018.8.11.0050 Nome: IVONE RODRIGUES DA SILVA DOS 

SANTOS Endereço: RUA UIRAPURU, 1374-NW, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, S/N, 

Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública, ent, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 Nome: MM TURISMO & VIAGENS S.A 

Endereço: RUA MATIAS CARDOSO, 169, 11 ANDAR, SANTO 

AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-050 CERTIDÃO Nos 

termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar a parte interessada para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo 

Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000020-45.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ELIEL CHERUBIM BARBOSA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos Intime-se a parte 

Executada para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

petição ID 17654550. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000943-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000943-37.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Expeça-se ofício ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para realização do cálculo de liquidação do débito, conforme 

determina o artigo 3º do provimento 11/2017-CM, de 10/08/2017. Após 

remeta os autos conclusos para homologação. Cumpra-se com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010293-32.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT0014472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO BAGATINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010293-32.2015.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSEFA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: CLEO BAGATINI Vistos Retifiquem-se a distribuição e 

autuação, para constar a presente como cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte Exequente para juntar o cálculo atualizado, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 

9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento 

do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, 
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penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária; Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor para embargar a execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos 

do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também a cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para 

oposição de embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso 

oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001487-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001487-88.2019.8.11.0050 Parte autora: APARECIDA HELENA CARDOSO 

AUREA EIRELI Parte reclamada: ANTONIO MATIAS FILHO - 

SUPERMERCADO BOM LAR - EPP Vistos. Cite-se a parte devedora para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil. 

Consigne no mandado a advertência de que se a parte devedora não 

pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada a penhora, intime-se 

a parte devedora a comparecer à audiência de conciliação, a ser 

designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001647-16.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001647-16.2019.8.11.0050 Parte autora: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR Parte reclamada: Estado de Mato Grosso Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001523-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA GLASS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001523-33.2019.8.11.0050 Parte autora: NEIVA GLASS Parte reclamada: 

ALBERTO PEREIRA DA SILVA Vistos. Cite-se a parte devedora para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil. 

Consigne no mandado a advertência de que se a parte devedora não 

pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada a penhora, intime-se 

a parte devedora a comparecer à audiência de conciliação, a ser 

designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001737-24.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMIR MINOSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001737-24.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: ROSEMIR MINOSSO Vistos. Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil. 

Consigne no mandado a advertência de que se a parte devedora não 

pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada a penhora, intime-se 

a parte devedora a comparecer à audiência de conciliação, a ser 

designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-91.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 
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1001739-91.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: JULIO CEZAR CAETANO Vistos. Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Sexta-feira, 10 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001771-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001771-96.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: MARIA DA SILVA Vistos. Cite-se a parte devedora para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil. 

Consigne no mandado a advertência de que se a parte devedora não 

pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada a penhora, intime-se 

a parte devedora a comparecer à audiência de conciliação, a ser 

designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001820-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001820-40.2019.8.11.0050 Parte autora: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Parte reclamada: ROGERIO VIERO Vistos. Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil. 

Consigne no mandado a advertência de que se a parte devedora não 

pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada a penhora, intime-se 

a parte devedora a comparecer à audiência de conciliação, a ser 

designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000401-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE SOUZA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000401-19.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: CLAUDINEIA DE SOUZA 

ALMEIDA EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos Assiste razão o 

advogado subscrevente da petição ID 24316909. O processo já foi extinto. 

Portanto, arquive-se o feito Cumpra-se CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA CONSTANTE FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000685-90.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: SONIA APARECIDA CONSTANTE FERRARI Vistos. Em 

virtude da certidão ID 24283120, constar que a Executada encontrava-se 

viajando na época em que foi procurada pelo Sr. oficial de Justiça, expeça 

novo mandado de citação nos termos do r. despacho ID 21050052. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-49.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000550-49.2017.8.11.0050 Parte autora: FRANCISCO MENDES PEREIRA 

JUNIOR Parte reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição e documentos juntados no ID 26005361. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 398 de 2710



Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002255-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002255-14.2019.8.11.0050 Parte autora: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR Parte reclamada: Estado de Mato Grosso Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LINDARVA AMELIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000788-34.2018.8.11.0050 Parte autora: LINDARVA AMELIA MARTINS 

Parte reclamada: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELI CLARICE GRIESANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000944-85.2019.8.11.0050 Parte autora: CELI CLARICE GRIESANG Parte 

reclamada: AVIANCA Vistos Certifique-se Sra Gestora, o trânsito em 

julgado. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-94.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA SCHAFFAZICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000827-94.2019.8.11.0050 Parte autora: ANGELA SCHAFFAZICK Parte 

reclamada: AVIANCA Vistos Retifiquem-se a distribuição e autuação, para 

constar a presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se o 

devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% 

(CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-30.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CUMERLATO & CIA LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE JESUS CASSIANO OAB - MT26687/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RUBERVAL RIOS SANTANA 00561834539 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001077-30.2019.8.11.0050 Parte autora: CUMERLATO & CIA LTDA - EPP 

Parte reclamada: RUBERVAL RIOS SANTANA 00561834539 Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000711-25.2018.8.11.0050 Parte autora: GILMAR GOMES SOUZA Parte 

reclamada: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos Retifiquem-se a distribuição e 

autuação, para constar a presente como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido 

o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e 

correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE ARAUJO DE BRITO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000118-93.2018.8.11.0050 Parte autora: MARLEIDE ARAUJO DE BRITO 

DE BARROS Parte reclamada: BANCO PAN Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002382-49.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002382-49.2019.8.11.0050 Parte autora: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES Parte reclamada: Estado de Mato Grosso Vistos. Tratando-se 

de ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial 

contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 

535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002381-64.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002381-64.2019.8.11.0050 Parte autora: MARINALVA RAMOS 
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RODRIGUES Parte reclamada: Estado de Mato Grosso Vistos. Tratando-se 

de ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial 

contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 

535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO & SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000862-54.2019.8.11.0050 Parte autora: JULIANO & SIMOES COMERCIO 

E SERVICOS LTDA - ME Parte reclamada: E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BALANCAS EIRELI - ME Vistos Retifiquem-se a distribuição e autuação, 

para constar a presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se 

o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC MUDANÇAS E TRANSPORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000175-77.2019.8.11.0050 Parte autora: LETICIA DO NASCIMENTO 

PEDRO Parte reclamada: JC MUDANÇAS E TRANSPORTES Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002383-34.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002383-34.2019.8.11.0050 Parte autora: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES Parte reclamada: Estado de Mato Grosso Vistos. Tratando-se 

de ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial 

contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 

535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000872-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE MELLO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE MELLO NETO OAB - SP377666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

IVANA PEZZI GIACOMET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000872-98.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO 

NETO REQUERIDO: JOAO PINTO JUNIOR, IVANA PEZZI GIACOMET Vistos 

Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. Cite-se 

a parte requerida e intime-se a parte autora, a fim de que compareçam a 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste 

juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Faça constar no mandado as 

advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 

n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000027-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SUZANA SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos Em virtude da certidão ID 

16613125, Intime-se a reclamada VIVO/SA, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar a representação processual, sob pena de arquivamento. 

Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 

13 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000549-64.2017.8.11.0050 Nome: FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR 

Endereço: RUA SÃO CRISTOVAO, S/N, BOA ESPERANÇA, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002466-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ETR - VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MIGUEL DA SILVA OAB - SC12841 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR QUIRINO NAVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Ofício n. 01/2020 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020. 

REFERÊNCIA Processo nº 1002466-50.2019.8.11.0050 Parte autora: ETR - 

VEICULOS LTDA Parte reclamada: VILMAR QUIRINO NAVES PROCESSO 

VOSSO: Autos n. 0302761-90.2019.8.24.0075 Senhor(a) Gestor(a): O 

presente tem por finalidade, solicitar a Vossa Senhoria nova data para 

realização de audiência, tendo em vista que não houve tempo hábil para 

cumprimento. Informo, outrossim, que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias para cumprimento da deprecata, no prazo de até 

30(trinta) dias, será ela devolvida, independentemente de cumprimento, 

nos termos do capítulo 2, seção 7, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Atenciosamente, Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária À (AO) SR(A) GESTOR(A) DO JUIZADO 

ESPECIAL DA COMARCA DE TUBARÃO/SC Endereço do Fórum: Fórum 

Desembargador Mauro José Pereira, Bairro: Centro -. Av. Rio Grande do 

Sul nº 731, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT, CEP: 78.360-000, 

Telefone(s): (65) 3382-2440, (65

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000429-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON HENRIQUE BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000429-84.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES, MARIA ROSEMAR BURATTI EXECUTADO: JACKSON 

HENRIQUE BATISTA Vistos Defiro o pedido ID 17502092 Expeça ofício à 

empresa Auto Elétrica Araújo, com endereço na Avenida Olacyr Francisco 

de Moraes, 596 - Centro, Campo Novo do Parecis - MT, 78360-000, para 

que proceda ao desconto na folha de pagamento do Executado, na 

quantia de 30 % (trinta por cento) de seu salário, até o limite do valor de 

R$ 2.804,97 (dois mil e oitocentos e quatro reais e dois centavos). O 

referido valor, deverá ser depositado em conta judicial e juntado o 

comprovante nos autos. Intime-se e Cumpra-se, com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RITA RUFINO CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilson Martins (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000200-90.2019.8.11.0050 Parte autora: RITA RUFINO CEZAR Parte 

reclamada: Gilson Martins Vistos Retifiquem-se a distribuição e autuação, 

para constar a presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se 

o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000267-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000267-89.2018.8.11.0050 Parte autora: EDUARDO BEZERRA DE SOUZA 

Parte reclamada: ROGERIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000365-11.2017.8.11.0050 Parte autora: WASHINGTON GOMES DA 

SILVA Parte reclamada: FRATELLO ENGENHARIA LTDA Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-13.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J D DE LEMES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PATRICIA LOURENCO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000231-13.2019.8.11.0050 Parte autora: J D DE LEMES E CIA LTDA - ME 

Parte reclamada: AMANDA PATRICIA LOURENCO DE JESUS Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002482-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002482-04.2019.8.11.0050 Parte autora: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE 

DOS SANTOS Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

extrajudicial contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c 

art. 535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no 

prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-13.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J D DE LEMES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PATRICIA LOURENCO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000231-13.2019.8.11.0050 Parte autora: J D DE LEMES E CIA LTDA - ME 

Parte reclamada: AMANDA PATRICIA LOURENCO DE JESUS Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002485-56.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002485-56.2019.8.11.0050 Parte autora: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR Parte reclamada: Estado de Mato Grosso Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002600-77.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES Vistos. 

Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, 

do Código de Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que 

se a parte devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. 

Efetuada a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência 

de conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 

de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000268-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000268-74.2018.8.11.0050 Parte autora: EDUARDO BEZERRA DE SOUZA 

Parte reclamada: JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002607-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002607-69.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS Vistos. 

Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, 

do Código de Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que 

se a parte devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. 

Efetuada a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência 

de conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 

de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002606-84.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANO SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002606-84.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: JOSEANO SOARES DOS SANTOS Vistos. Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-02.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA PEREIRA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002605-02.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: FABRICIA PEREIRA E SILVA Vistos. Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-17.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN NILTON MELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002604-17.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: ALAN NILTON MELO DA SILVA Vistos. Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002601-62.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS Vistos. Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE MEDEIROS FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002597-25.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: GRASIELE MEDEIROS FREITAS Vistos. Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Segunda-feira, 13 de Janeiro de 
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2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE CABRAL TENORIO DE FRANCA OAB - AL7820 

(ADVOGADO(A))

JULIA LENITA GOMES DE QUEIROZ OAB - AL9667 (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000784-94.2018.8.11.0050 Parte autora: GILBERTO DOS SANTOS Parte 

reclamada: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001069-87.2018.8.11.0050 Parte autora: SANDRA MARIA PEREIRA DIAS 

Parte reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-13.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J D DE LEMES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PATRICIA LOURENCO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000231-13.2019.8.11.0050 Parte autora: J D DE LEMES E CIA LTDA - ME 

Parte reclamada: AMANDA PATRICIA LOURENCO DE JESUS Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010310-34.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ANA MARIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NILSON GONCALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILIAN FREITAS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010310-34.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: VANDERLI CASAGRANDE 

EXECUTADO: ADRIANO JOSE DA SILVA, ANA MARIA DA COSTA SILVA 

Vistos Defiro o pedido de suspensão do processo ID 17139129, até a data 

de 20/12/2021. Decorrido o prazo requerido, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIRENE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Vistos em substituição legal. Trata-se de ação declaratória com pedido de 

repetição de indébito e com pedido de tutela provisória ajuizada por Maria 

Neucirene Borges em face do Estado de Mato Grosso e da autarquia Mato 

Grosso Previdência - MTPREV, todos devidamente qualificados nos autos. 

Em apertada síntese, a Requerente aduziu na exordial que faz jus à 

isenção do recolhimento de imposto de renda descontado de seus 

proventos por ser acometida por doença grave, qual seja, neoplasia renal 

– CID 10.C64, porém as partes requeridas não lhe concederam o benefício 

por ocasião do requerimento formulado administrativamente. Alegou que é 

servidora pública estadual, percebendo atualmente o valor de sua 

aposentadoria através de pagamento realizado pela segunda requerida; 

em tempo anterior a data de 01/01/2015 o responsável pelo pagamento e 

consequente desconto do imposto de renda era o ente político estadual, 

razão por que justificou a sua inclusão no polo passivo da demanda. 

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de 

determinar a imediata suspensão dos descontos a título de imposto de 

renda retido na fonte de seus proventos percebidos mensalmente, sob 

pena de aplicação de multa diária. É o relato necessário. Decido. De início, 

impende destacar que a designação de audiência conciliatória ocorre de 

forma automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não 

passa sob o crivo do Magistrado, eis que sua inclusão ocorre 

automaticamente no ato da distribuição da peça inicial protocolizada pela 

parte. No caso em tela, sendo ausente qualquer autorizativo legal para 

realização de conciliação pelos procuradores das partes requeridas, 

determino o cancelamento da audiência preliminar designada nestes autos, 

devendo a Secretaria Judicial promover as anotações e comunicações de 

estilo para evitar a abertura da solenidade pela conciliadora deste Juizado. 

Pois bem. Para concessão do pedido de tutela de urgência vindicado pela 

parte requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do 

direito alegado e perigo de dano. Nessa senda, analisando 

minuciosamente os autos, bem como os documentos apresentados pela 

parte requerente, tenho que logrou êxito em comprovar os requisitos 

legais à concessão da tutela de urgência vindicada. Com efeito, em que 

pese o indeferimento por parte da administração pública ter sido anterior à 

realização do procedimento cirúrgico a que foi submetida a parte 

requerente, tenho que os elementos pré-constituídos apresentados no 

bojo da exordial calcado com a documentação que a instrui apontam para 

a probabilidade do direito alegado. Vale dizer que conquanto se trate de 

prova unilateral, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, que a 

submissão da parte requerente ao procedimento cirúrgico para tratamento 

da patologia registrada sob o CID 10. D41.4, que se refere a doenças 

relacionadas a neoplasias de órgãos urinários (cf. docs. que instruem a 

exordial – ID nº 20476261), é suficiente para o reconhecimento do 

requisito ora analisado. Ademais, considerando que os elementos de 

provas pré-constituídos pela parte requerente apontam para a gravidade 

da sua doença que, em tese, consta no rol da Lei nº 7.713/1988, verifico, 

nesse particular, que a informação exarada pelo médico, Dr. Alexandre 

Cesar Santos – CRM 119.839, acerca da impossibilidade de resultado do 

estadiamento do tumor revela o preenchimento do requisito do perigo de 

dano. Isso porque se verifica a necessidade de continuidade no 

tratamento médico, ao menos em uma análise de cognição sumária, de 

modo que a espera do julgamento desta demanda afigura-se prejudicial à 

parte requerente, mormente porque há se persistir o desconto do imposto 

de renda em seus proventos continuará a reduzir sua capacidade 

financeira em dar continuidade ao tratamento médico mencionado na 

exordial. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez que no caso 

de improcedência da demanda, a parte requerente deverá fazer frente ao 

pagamento do imposto de renda exigido em lei, caso não faça jus à 

isenção legal. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, defiro o 

pedido de tutela de urgência contido no item “b1”, para DETERMINAR a 

suspensão do pagamento de imposto de renda referente aos proventos 

percebidos pela parte requerente, a título de aposentadoria, até que haja 

decisão em contrário, devendo a parte requerida MT PREVI abster-se de 

proceder aos descontos do imposto de renda (IR) em desfavor da parte 

requerente a partir da ciência desta decisão, sob pena de multa diária, que 

fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento desta decisão; indefiro o pedido contido no item “b2” por 

entender ser necessária a intimação pessoal, via postal, da parte que 

compõe o polo passivo da demanda. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma 

vez que presentes os seus requisitos legais. Citem-se e intimem-se as 

partes requeridas, bem como se intime a parte requerente. Faça constar 

no mandado as advertências legais quanto aos efeitos da revelia em caso 

de não apresentação da contestação. Apresentadas as contestações e 

impugnadas no prazo legal, se o caso, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 24 de junho de 2019. 

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000020-45.2017.8.11.0050 Nome: ELIEL CHERUBIM BARBOSA Endereço: 

Av. Belo Horizonte, 69, NW, Jardim das Palmeiras, CPO NOVO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: PRAÇA GENERAL GENTIL FALCÃO, 108, 13 Andar, Conj. 132, 

Brooklyn, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-150 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso inominado foi interposto 

tempestivamente. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimação da parte Reclamante, apresentar as contrarrazões 

ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Campo Novo do Parecis - MT, 

Quarta-feira, 19 de Julho de 2017. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-32.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO BAGATINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT0014472A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Numero do 

Processo: 8010293-32.2015.8.11.0050 EXEQUENTE: JOSEFA MARIA DA 

SILVA EXECUTADO: CLEO BAGATINI Vistos. Inicialmente indefiro o pedido 

de justiça de gratuita por ter o feito sido extinto por abandono da própria 

exequente, bem como pela contratação de advogado, demonstrando que 

possui condições de arcar com as custas. Certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. 

Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-32.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO BAGATINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT0014472A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010293-32.2015.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSEFA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: CLEO BAGATINI Vistos Retifiquem-se a distribuição e 

autuação, para constar a presente como cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte Exequente para juntar o cálculo atualizado, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 

9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento 

do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, 

penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária; Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor para embargar a execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos 

do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também a cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para 

oposição de embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso 

oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001107-65.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LUCIANO 63076063120 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001107-65.2019.8.11.0050 Parte autora: MARIA LUCIA LUCIANO 

63076063120 Parte reclamada: CRISTIANE GOMES DA SILVA Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001236-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LUCIANO 63076063120 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA FONZAR FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001236-70.2019.8.11.0050 Parte autora: MARIA LUCIA LUCIANO 

63076063120 Parte reclamada: ALEXANDRA FONZAR FERREIRA Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000239-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA FERNANDES FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000239-24.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: IANARA FERNANDES FARIAS 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Levando em 

consideração a petição de ID 16577621, intime-se a parte exequente, por 

meio de seu patrono, via DJE, para, se desejar, ingressar com incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 133 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Cumpridas as determinações 

acima, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 

de janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA ZAMBALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OPPA DESIGN LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000641-08.2018.8.11.0050 Parte autora: DALVA LUCIA ZAMBALDI Parte 

reclamada: OPPA DESIGN LTDA. Vistos Retifiquem-se a distribuição e 

autuação, para constar a presente como cumprimento de sentença. 

Remeta os autos à Contadoria para atualização do débito. Após, intime-se 

o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 
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certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PEDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC MUDANÇAS E TRANSPORTES (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000175-77.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

11/07/2019 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 21 de Maio de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SCHMITZ 51189399172 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001299-32.2018.8.11.0050 Parte autora: MARCIA MARIA SCHMITZ 

51189399172 Parte reclamada: NATALIA RODRIGUES DE SOUZA Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001137-03.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL SILVESTRE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001137-03.2019.8.11.0050 Parte autora: MARIA LUCIA LUCIANO 

63076063120 e outros Parte reclamada: SAMUEL SILVESTRE DA SILVA 

Vistos Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000321-55.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: ADRIANA DA CRUZ SOTT Vistos. Întime-se o exequente 

para que comprove a relação entre a executada e a proprietária do 

estabelecimento informado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 

de janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000149-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A S AMARAL HOTEL - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

JOSE GARCIA NETO (EXCIPIENTE)

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA (EXCIPIENTE)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXCIPIENTE)

JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000149-16.2018.8.11.0050. EXCEPTO: A S AMARAL HOTEL - ME 

EXCIPIENTE: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA, FERNANDO ROBERIO 

DE BORGES GARCIA, JOSE GARCIA NETO, CARLOS ANTONIO DE 

BORGES GARCIA, JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA, MANOEL ANTONIO 

RODRIGUES PALMA Vistos. Diante do decurso do prazo, intime-se a parte 

executada para que informe acerca do andamento da recuperação 

judicial, no prazo de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo, volte 

imediatamente concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 

de janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-70.2018.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000320-70.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: ADRIANA DA CRUZ SOTT Vistos. Inobstante a manifestação 

da parte exequente, entendo que não há nos autos comprovação da 

indicação de propriedade da requerida quanto a empresa mencionada. 

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

comprove a relação da executada com a empresa onde apresenta o 

endereço, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 14 de janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA MARTINS DA SILVA CATANIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RIBEIRO SISTI OAB - PR55575 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001250-88.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA MARTINS 

REQUERIDO: SONIA MARIA MARTINS DA SILVA CATANIO - ME Processo: 

1001250-88.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA MARTINS 

REQUERIDO: SONIA MARIA MARTINS DA SILVA CATANIO - ME Vistos. De 

início, informo a requerida que consta na certidão de ID 18468588 a razão 

da permanência do nome de Sonia Maria Martins da Silva Catanio - ME 

como polo passivo, notadamente por estar o CNPJ informado nos autos: 

01.573.406/0001-26 cadastrado em nome de referida pessoa. Em consulta 

a receita federal e outros sites disponíveis sempre aparecem em nome de 

Sonia. Assim, não há qualquer erro material ou outro tipo de 'mácula' na 

discriminação do polo passivo, devendo, caso assim o queira, a parte 

requerida realizar as alterações formais e legais no contrato social e 

demais órgãos competentes para então alterar o polo passivo desta 

demanda. Outrossim, com relação a incompetência territorial aventada, 

igualmente não merece amparo uma vez que o art. 4º, da Lei 9099/95 é 

claro quanto a competência do domicílio do autor ou do local do ato ou 

fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, tal qual 

ocorre nos presentes autos. Desta feita, rejeito a preliminar de 

incompetência territorial, mantendo a competência deste juizado especial 

e, via de consequência, determino a conclusão dos autos para a juíza 

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

de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RUTH PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALKIRIA SANTOS DA SILVA VENANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO SILVIO CATTANEO OAB - MT19866/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Designe-se 

audiência de instrução e julgamento conforme pauta deste Juízo. 

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual designado, 

devendo comparecer acompanhadas de advogado, advertindo-as de que 

o não comparecimento do autor implica na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do réu redundará em 

reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 

20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Deverão apresentar o rol 

de testemunhas, máximo de três, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo-as 

independente de intimação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 23 de Julho de 2019. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RUTH PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALKIRIA SANTOS DA SILVA VENANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO SILVIO CATTANEO OAB - MT19866/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000032-88.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 16/03/2020 09:00 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. Devendo as partes comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. Campo 

Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA CRISTINA COIMBRA RAVANELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANA LUCIA FERREIRA DE BRITO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000318-03.2018.8.11.0050 Parte autora: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA Parte reclamada: GESSICA CRISTINA COIMBRA RAVANELLO 

Vistos. Em virtude do decurso do prazo para recolhimento das custas 

recursais, JULGO o recurso deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º 

da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o 

feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. Juiz (a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. CARLETTI - COMERCIO DE PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&S BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA DA COSTA CAMPOS OAB - SP293275 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000829-98.2018.8.11.0050 Parte autora: V. A. CARLETTI - COMERCIO DE 

PECAS - ME Parte reclamada: C&S BRASIL PUBLICIDADE LTDA Vistos. Em 

virtude do decurso do prazo para recolhimento das custas recursais, 

JULGO o recurso deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLIAN BATISTA CLAUDINO OAB - MT24839/O (ADVOGADO(A))

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEBRASKA DO BRASIL COMUNICACOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA DA COSTA CAMPOS OAB - SP293275 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001973-10.2018.8.11.0050 Parte autora: JAIR RODRIGUES DA SILVA 

Parte reclamada: NEBRASKA DO BRASIL COMUNICACOES EIRELI Vistos. 

Em virtude do decurso do prazo para recolhimento das custas recursais, 

JULGO o recurso deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Processo n. 1000169-70.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

29/10/2019 15:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 13 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DELMO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000751-07.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

27/02/2020 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE DE FATIMA FERREIRA ACCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA CRISTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000411-29.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

27/02/2020 14:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-61.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BATISTA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000038-61.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:SAMARA 

BATISTA DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 03/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-12.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BEZERRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVAL DE MOURA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001990-12.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

03/03/2020 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 17 de Janeiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-39.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LUCIANO 63076063120 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000863-39.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA LUCIA LUCIANO 

63076063120 REQUERIDO: EVERTON SANTOS DA SILVA Vistos . 

Converto o julgamento em diligência. Com efeito, determino à Secretaria da 

Vara que designe data e hora para realização de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, consoante disponibilidade de pauta. Diante da certidão do 

Senhor Oficial de Justiça, acostada no Id.: 24332348, proceda a citação 

nos termos do artigo 252 do CPC, conforme despacho proferido no ID.: 

22214914. Às providências legais. Cumpra-se. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002161-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002161-66.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: EGMAR DE SOUZA BARBOSA Vistos. Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Quinta-feira, 16 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002169-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002169-43.2019.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Vistos. Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora, nos termos do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Consigne no mandado a advertência de que se a parte 

devedora não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros e correção. Efetuada 

a penhora, intime-se a parte devedora a comparecer à audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Quinta-feira, 16 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA ZAMBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000640-23.2018.8.11.0050 REQUERENTE: DALVA LUCIA ZAMBALDI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Inicialmente indefiro o pedido de justiça 

gratuita, tendo em vista que a autora não juntou nos autos documentos 

que comprovem a hipossuficiência, além disso é funcionária pública e 

demonstra condições de arcar com as custas processuais. Intime-se a 

parte Recorrente para recolhimento das guias recursais, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Doravante, certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da 

Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 
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admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Novo do Parecis/MT, 15 de janeiro de 2020 CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-16.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000041-16.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:FERNANDO 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 03/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-16.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000041-16.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-53.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERNANDES WOEHL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000045-53.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:H. CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA 

GOULART DA SILVA POLO PASSIVO: ANA PAULA FERNANDES WOEHL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA ZAMBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o 

processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação Reclamatória proposta 

por DALVA LUCIA ZAMBALDI em face de VIVO S/A. Diz, em síntese que, 

que em 2017 tinha um serviço um telefone da reclamada que não possuía 

internet, contudo, recebeu três cobranças relativa a estes serviços que 

não contrato, contudo, pagou as faturas para o serviço não ser 

suspenso. A reclamada contestou alegando que a parte autora é titular da 

linha 999848515 e que contratou pacote de dados, trouxe aos autos telas 

sistêmicas e faturas. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem 

prosperar. Isso porque a reclamada comprovou que a parte autora 

contratou o serviço de pacote de dados na linha que possuía, sendo este 

que estes pacotes de dados de internet, ao que a parte autora, inclusive, 

admitiu ter quitado as faturas para não haver a suspensão do serviço. 

Assim, não verifico ato ilícito praticado pela parte requerida e nem a parte 

autora trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a 

conduta da requerida e os supostos danos morais e materiais 

experimentados. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-38.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-38.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:H. CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA 
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GOULART DA SILVA POLO PASSIVO: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 03/03/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de 

negativação indevida com pedido de tutela de urgência ajuizada por José 

Augusto Lopes em face de Tim Celular S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. O autor sustenta que teve seu nome negativado 

pela empresa requerida em razão dos débitos de 99,86 - referente ao mês 

de fevereiro/2018, R$ 100,82 - referente ao mês de março/2018 e R$ 

99,00 - referente ao mês de abril/208. No entanto, argumenta que mantinha 

junto à reclamada um plano de celular, mas realizou a portabilidade para 

outra operadora no mês de janeiro/2018, efetuando todos os pagamentos 

devidos antes da portabilidade. Diante disso, requer a concessão da tutela 

antecipada de urgência a fim de determinar a exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, referente a negativação 

indevida, sob pena de aplicação de multa diária. Ao final, pugna pela 

declaração de inexistência do débito, e a consequente condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de 10 salários mínimos. 

Pois bem. Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se 

necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Nessa 

senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos 

apresentados pela parte autora, constante que esta logrou êxito em 

comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Explico: A 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciado no 

fato de que o nome da parte autora se encontrar negativado nos órgãos 

de proteção ao crédito inserido pela parte requerida face os débitos nos 

valores de R$ 99,86, R$ 100,82 e R$ 99,00, não havendo quaisquer outros 

registros de débitos em nome da parte autora. Já em relação ao perigo da 

demora, é inegável que hordiernamente o acesso ao crédito é essencial e 

que qualquer apontamento nos órgãos de proteção ao crédito geram 

riscos incalculáveis à parte que tem seu nome inserido indevidamente 

como o caso dos autos que, a princípio, demonstra que a parte autora logo 

que teve conhecimento do apontamento ingressou no meio judicial para o 

fim de ser analisado os débitos decorrentes da negativação. Posto isso, 

defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que faço para 

determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

proteção ao crédito, sejam eles SERASA, SPC, PEFIN, Achei, Concentre, 

ou qualquer outro prestador deste serviço. Fixo prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para cumprimento da presente medida, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos. 

Oficie-se ao SERASA/SPC solicitando a baixa do nome da parte 

reclamante dos cadastros. Sem prejuízo, Recebo a inicial, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida e intime-se 

a parte autora, a fim de que compareçam a audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela escrivania deste juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis, 12 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-10.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANJELA SIMONE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Enotel (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA MARIA BRAGA CAMPOS OAB - PE27973 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000561-10.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELISANJELA SIMONE 

ZANATTA REQUERIDO: ENOTEL Vistos. Em virtude do decurso do prazo 

para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, 

conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001043-89.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/01/2019 15:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001043-89.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/01/2019 15:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 
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proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-30.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-30.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: MARINALVA DA SILVA SANTOS DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 03/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97092 Nr: 705-35.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA AUGUSTINHO, EDSON ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GIZELI PAULINA HOLZ - OAB:22.586/MT, ODUVALDO LOPES 

FERREIRA - OAB:14.196-B/MT

 Intimação da parte requerida acerca da r. decisão inserta nos autos: 

Vistos. Inicialmente, indefiro o pedido formulado às f. 52, em razão das 

audiências serem agendadas conforme a pauta do magistrado 

.Considerando que na data aprazada para realização da audiência retro 

designada estarei de usufruto de compensatória, redesigno-a para o dia 

03/03/2020, às 15h00min.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO COSTA GINDRI (REQUERENTE)

CAROLINE CAVALHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA DE PELEGRIN FOGIATO OAB - DF57641 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA PROCESSO n. 

1002578-19.2019.8.11.0050 Valor da causa: R$ 16.923,55 ESPÉCIE: 

[ATRASO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DIOGO COSTA GINDRI Endereço: 103, 1011, Bairro 

Jardim Alvorada, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: CAROLINE CAVALHEIRO DOS SANTOS Endereço: 103, 1011, 

JARDIM ALVORA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA 

SENADOR SALGADO FILHO, S/N, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-340 Senhor(a): REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo 

Data: 30/01/2020 Hora: 16:15 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000695-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIO UHDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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´- DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000695-37.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIO UHDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. DECIDO. Atento aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, visto não haver necessidade de produção de outras provas. Cuida-se 

de AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

objetivando, no mérito, sejam adotadas as providências necessárias para 

sua imediata transferência para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, em 

hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu 

caso, e seja submetida ao tratamento necessário. Compulsando os autos, 

verifica-se que a tutela de urgência foi deferida no Id.: 19464212. Todavia, 

no ID 19940834, há a informação de que a parte autora veio a óbito na 

data de18/04/2019. É cediço que com o falecimento da parte autora, 

tem-se a ocorrência da perda do objeto por fato superveniente, na forma 

do art. 493 do CPC, haja vista o caráter personalíssimo e intransmissível 

do direito que funda a pretensão inicial. Outrossim, tendo em vista a 

realização dos procedimentos cirúrgicos no dia 18/04/2019, no valor de R$ 

11.000,00 (onze mil reais), consoante inclusos documentos: Autorização 

de Atendimento e Conta de Serviços Médico Hospitalares; SAE – 

Sistematização de Assistência de Enfermagem; laudos de angiografias; 

orientações pós cateterismo; e respectivo orçamento, entendo por bem, 

proceder a liberação do respectivo alvará ao LACIC – LABORATÓRIO DE 

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE 

LTDA. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida 

no Id.: 19866701, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Ato contínuo, 

determino o desbloqueio do saldo remanescente em favor Município de 

Campo Novo dos Parecis. Diante do exposto, com arrimo no artigo 485, 

inciso IX, do Código de Processo Civil, JULGA-SE EXTINTO o processo 

pelo falecimento da parte autora. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Deixo de aplicar o 

reexame necessário face à incidência dos §§ 2º e 3º do art. 496 do CPC. 

Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-32.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOP GRUPO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BICHARA BATTAGLINI ZENARI OAB - SP198797 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001051-32.2019.8.11.0050. INTERESSADO: EVERLY SOARES ROSIAK 

REQUERIDO: SHOP GRUPO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO O ponto crucial da 

presente ação é que o Promovente tem o fito de ser cancelado os 

protestos constantes no Tabelionato Guedes, requer a baixa de qualquer 

boleto emitido em seu nome, bem como indenização por danos morais. A 

Promovida em sua contestação alega que não havia nenhum distrato 

assinado por parte da Promovente que impedisse que os boletos fossem 

levado a cartório, até mesmo porque a cliente somente assinou o distrato 

em 30/04/2019. Aduz ainda que após o recebimento do distrato original e 

do produto em 24/05 solicitou a baixa de todos os boletos em nome da 

Promovente, conforme se comprova no documento anexos, onde também 

se comprova pelo relatório no mesmo documento que não existe nenhum 

outro boleto em aberto no nome da Promovente O ônus de prova acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu 

ônus, pois anexou aos autos os documentos que comprovam suas 

assertivas, constante no Id.: 217003843 ;21703848; 21703850, fatos 

estes não impugnados pela Autora, conforme certidão no Id.: 22249297. 

No presente caso, a empresa agiu com a cautela necessária para 

condução dos seus serviços. Assim, tenho que o Promovente não logrou 

êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a improcedência da presente ação. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIRENE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001066-98.2019.8.11.0050 Parte autora: MARIA NEUCIRENE BORGES 

Parte reclamada: Estado de Mato Grosso e outros Vistos 1- Altere-se a 

classe para “cumprimento de sentença” contra a Fazenda Pública, se 

necessário. 2- Intime-se pessoalmente o ente federativo executado, por 

meio de remessa dos autos, para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença no prazo de 30(trinta) dias, na forma do art. 535 e seguintes 

do Código de Processo Civil. 3- Apresentada impugnação, certifique-se a 

tempestividade e dê-se vista à parte exequente. 4- Decorrido o prazo sem 

impugnação ou apresentada a manifestação da parte exequente, 

conclusos para decisão e expedição de RPV ou precatório. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JORGE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000361-37.2018.8.11.0050 Parte autora: VILMAR JORGE VIEIRA Parte 

reclamada: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 1- Altere-se a 

classe para “cumprimento de sentença” contra a Fazenda Pública, se 

necessário. 2- Intime-se pessoalmente o ente federativo executado, por 

meio de remessa dos autos, para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença no prazo de 30(trinta) dias, na forma do art. 535 e seguintes 

do Código de Processo Civil. 3- Apresentada impugnação, certifique-se a 

tempestividade e dê-se vista à parte exequente. 4- Decorrido o prazo sem 

impugnação ou apresentada a manifestação da parte exequente, 

conclusos para decisão e expedição de RPV ou precatório. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-82.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEZILAINE LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI GOLDSCHIMIDT RAUBER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT0018318A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LIDIA ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

8010365-82.2016.8.11.0050. REQUERENTE: GEZILAINE LEAL DA SILVA 

REQUERIDO: RUDI GOLDSCHIMIDT RAUBER Vistos. Em virtude do decurso 

do prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso 

deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se 

o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000208-04.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em virtude do decurso do 

prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, 

conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIAMARA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

CABAL BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000238-05.2019.8.11.0050. REQUERENTE: INDIAMARA DOS SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: COMPACTA COMERCIAL LTDA, CABAL BRASIL 

LTDA Vistos Em virtude do decurso do prazo para recolhimento das 

custas recursais, JULGO o recurso deserto, conforme preceitua o artigo 

42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado. Retifiquem-se 

a distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001322-75.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO LOPES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Em virtude do decurso do prazo 

para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, 

conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000561-44.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUCIANO DA COSTA SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em virtude do decurso do prazo para 

recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, conforme 

preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em 

julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA ALVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001103-62.2018.8.11.0050. INTERESSADO: CLESIA ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIAO 

NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. Em virtude do decurso do 

prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, 

conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000170-89.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VANTUIR DE CASTRO - ME 

EXECUTADO: RUBIA ARGENTA DEON Vistos. Em virtude do decurso do 

prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, 

conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000163-97.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VANTUIR DE CASTRO - ME 

EXECUTADO: JOSE ARMANDO ARGENTA Vistos. Em virtude do decurso 

do prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso 

deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se 

o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000163-97.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VANTUIR DE CASTRO - ME 

EXECUTADO: JOSE ARMANDO ARGENTA Vistos. Em virtude do decurso 

do prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso 

deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se 

o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000163-97.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VANTUIR DE CASTRO - ME 

EXECUTADO: JOSE ARMANDO ARGENTA Vistos. Em virtude do decurso 

do prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso 

deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se 

o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. Juiz (a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000972-87.2018.8.11.0050. REQUERENTE: RAFAEL COUTINHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em virtude do 

decurso do prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o 

recurso deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. 

Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 15 de 

Janeiro de 2020. Juiz (a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA SAO PAULO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNEY DE OLIVEIRA PANZA OAB - MG90428B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

]; ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001555-38.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDITORA SAO PAULO LTDA - ME Vistos. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Sustenta a parte autora que desembolsou o valor de R$ 660,00 

(seiscentos e sessenta reais) parcelados em três vezes de R$ 220,00 

(duzentos e vinte reais), no intuito de cancelar assinatura de revista que 

possuía junto a parte Promovida. Alega que ao averiguar o cancelamento, 

foi informada de que a Promovida não detinha conhecimento acerca do 

cancelamento, pois seus contratos são firmados com prazo determinado e 

ainda que não cobram este serviço. Pugna ao final pela reparação do 

dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço. O 

pedido da parte autora não merece ser acolhido. É que o demandante não 

se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para reconhecer as avarias alegadas pelo autor, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. A prova que deveria ter sido produzida pela parte Promovente não é 

impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, condizentes com os fatos 

narrados, como manteve-se inerte, observo que a maneira mais ajustada 

para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença publicada no 

PJe. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não serem 

cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto 

de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, 

nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 28 de 

novembro de 2019. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 28 de novembro de 2019. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001692-20.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

FERNANDA LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001692-20.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDA LUIZ DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

Vistos. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. DECIDO. Atento aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, visto não haver necessidade de produção de outras 

provas. Cuida-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA), proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CAMPO 

NOVO DOS PARECIS, objetivando, no mérito, sejam adotadas as 

providências necessárias para realização de consulta com neurologista 

pediatra para atendimento do menor LUIZ MIGUEL DA SILVA. Compulsando 

os autos, verifica-se que a tutela de urgência foi INDEFERIDA. Todavia, no 

ID 24556253 há a informação de que o menor foi atendido por médico(a) 

neurologista em 13/09/2019. É cediço que com o falecimento da parte 

autora, tem-se a ocorrência da perda do objeto por fato superveniente, na 

forma do art. 493 do CPC, haja vista o caráter personalíssimo e 

intransmissível do direito que funda a pretensão inicial. Diante do exposto, 

com arrimo no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, 

JULGA-SE EXTINTO o processo pelo falecimento da parte autora. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ESTEVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001863-74.2019.8.11.0050. REQUERENTE: OSVALDO ESTEVAO DE 

SOUZA REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO, MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE Vistos. A parte autora desistiu da 

ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 23890267, ante a 

distribuição errônea do feito junto ao Juizado Especial Cível de Campo 

Novo dos Parecis. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a 

desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado 

Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do 

FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-56.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SABINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001515-56.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NELSON SABINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por NELSON SABINO em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que alega que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 129,86 

(cento e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) com inclusão 

indevida em 07/12/2014. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Não há que se falar 

em prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por 

se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, 

conforme se vê: “APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) MÉRITO Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de proteção ao crédito 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é 

devido, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo fático probatório, 

verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, fixo a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no 

valor de R$ 129,86 (Cento e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) 

com inclusão indevida em 07/12/2014. b) CONDENAR a Reclamada em 

danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data; Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001967-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN RODRIGUES FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001967-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ELLEN RODRIGUES FISCHER 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo que a 

parte Promovente fora devidamente intimada para emendar a inicial de 

acordo com a CERTIDÃO constante no ID.: 23750572, o que, até a 

presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão 

extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC, o juiz indeferirá a petição inicial, 

após intimado o autor a emendá-la, não cumprir com exatidão a 

determinação proferida pelo julgador. Ante o exposto, INDEFIRO a petição 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 28 de novembro de 2019. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 28 de 

novembro de 2019. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-72.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001210-72.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALDOMIRO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Sustenta a parte autora que desembolsou o valor de R$ 60,00 (sessenta 

reais) a título de recarga de créditos telefônicos no número (65) 

99667-0072. Alega que ao após realizar ligações que duravam apenas 

alguns minutos, os créditos restavam insuficientes, sendo impossível 

realizar novas ligações telefônicas. Pugna ao final pela reparação do dano 

material e moral decorrente de falha na prestação do serviço. O pedido da 

parte autora não merece ser acolhido. É que o demandante não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, I, 

do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para reconhecer os danos alegados pelo autor, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil, visto que consta nos autos, mais precisamente no 

ID.: 19926420, os extratos de ligações efetuadas pelo autor. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A prova que deveria 

ter sido produzida pela parte Promovente não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, condizentes com os fatos narrados, como 

manteve-se inerte, observo que a maneira mais ajustada para resolução 

da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CARVALHO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001039-18.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOAO AUGUSTO CARVALHO 

DUTRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois 

bem. A presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à 

declaração de inexistência de débito e condenação do reclamado ao 

pagamento de indenização por danos morais. A análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que o reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida em sua contestação alega que a cobrança é legitima, 

não fazendo jus a parte autora aos pedidos constantes na inicial O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. A documentação apresentada pelo Promovido 

é totalmente diversa dos documentos pessoais apresentados pelo 

Promovente, vemos que, a assinatura, a foto, os dados constantes na 

Carteira de Identificação, apresentam dados diversos dos documentos 

pessoais apresentados pelo Promovente, é nítida a diferença entre as 

assinaturas constante nos documentos, bem como o número do Registro 

Civil constante na Carteira Nacional de Habilitação acostada na peça 

defensiva diverge do apresentado pelo autor. No presente caso, ainda 

que havendo fraude, não exime a empresa da responsabilidade pela 

reparação dos danos decorrentes da prestação de serviço 

comprovadamente defeituoso, em face da incidência da teoria do risco do 

empreendimento ou risco da atividade profissional, que rege as relações 

de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 
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causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, em 

razão da teoria do risco da atividade que desempenha. A Promovida não 

agiu com a cautela necessária para condução dos seus serviços, deixou 

de ser diligente na condução de seus negócios, devendo, portanto, ser 

responsabilizada pelos danos causados, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. A 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, assim já decidiu: EMENTA - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 

FATOS MODIFICATIVADOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO PROVADOS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo a parte recorrida comprovado que 

os débitos têm origem em contrato firmado pelo requerente, presume-se a 

fraude. Sentença que condenou a recorrente à devolução em dobro do 

indébito e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 

5.000,00. Deve ser mantida a sentença que reconhece a ocorrência do 

ilícito e fixa os danos morais e materiais em consonância com os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 176330420158110006/2016, , Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito - Relator NELSON DORIGATTI; Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016) Dos autos extrai-se que a 

Promovida não se desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a 

presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. Conforme dispõe o 

artigo 186 do Código Civil, temos que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Conforme orienta o seguinte julgado: “O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o 

quantum indenizatório. No tocante a alegação de dano moral, conforme 

dispões a Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Assim, uma vez que o débito em discussão somente foi disponibilizado 

nos órgãos de proteção ao crédito no dia 21/07/2017, e no cadastro de 

pessoa física da Promovente consta débitos inscritos no dia 19/11/2018, a 

PROCEDÊNCIA se impõe no tocante a indenização por danos morais, pois 

diz respeito a débitos pretéritos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, 

com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente 

demanda, e: A) DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, 

bem como inexigível o débito no valor de R$ 119,58 (cento e dezenove 

reais e cinquentaa e oito centavos), referente ao contrato nº 0288632733. 

B) CONDENO, a parte Promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (QUATRO 

MIL REAIS) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUCIANO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001407-27.2019.8.11.0050. INTERESSADO: ELTON LUCIANO DE SOUZA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, 

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR Em relação às 

preliminares de ILEGITIMIDADE PASSIVA das Reclamadas CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGNES S.A. e PARECIS TURISMO 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA – ME, para responder aos termos da 

presente demanda, aduzindo, para tanto, que não são responsáveis pelo 

suposto ilícito praticado em desfavor do Reclamante, ressalto que o 

instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, 

possibilita que o consumidor escolha em face de quem pretende 

demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos na 

relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada pelas 

Reclamadas e passo a analisar o mérito. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, adquiriu um pacote turístico s junto as 

empresas Reclamadas, com destino a cidade de FORTALEZA/CE, tendo a 

partida dia 13/05/2019 e volta dia 21/05/2019, ambos com quatro 

passageiros. Ocorre que ao tentar embarcar no dia 21/05/2019, o voo foi 

cancelado e a parte autora alega prejuízo material de R$ 5.364,48 (cinco 

mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), 

conforme documentos em anexo. As Reclamadas em sua contestação, 

alegam inexistência de nexo causal e o suposto prejuízo material, 

suscitando excludente de responsabilidade e consequente improcedência 

do pedido de indenização por dano material e moral. Pois bem. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados e documentos anexados 

na exordial a ocorrência de danos materiais no importe de R$ 2682,24 

(dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), 

diante dos recibos acostados no ID.: 21821072. É incontroverso nos autos 

que a parte reclamante contratou os serviços pacotes turísticos, com 

oferta de passagens aéreas, e que este não foi prestado nos limites do 

contrato. Ainda, tratando-se de responsabilidade objetiva calcada no art. 

14, caput, do CDC, é ônus da empresa aérea e da empresa parceira que 

atuou na cadeia de consumo responder pelos danos experimentados 

pelos passageiros, que decorrem do despreparo logístico e de política 

desidiosa da empresa, conforme jurisprudência in verbis: RECURSO 

INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. 
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ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. 

CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O 

cancelamento e consequente atraso de voo configura falha na prestação 

do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada ? alteração 

da malha aérea ? se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização que atende aos 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 27631420168110001/2016, Turma 

Recursal Única, julgado e publicado em 23.08.2016) Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais e materiais à parte reclamante, isso 

porque o cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se 

reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte 

a reiterar os fatos danosos. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente 

demanda, para: A) CONDENAR solidariamente as requeridas a pagar 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o Reclamante a título de 

indenização por danos morais, acrescida juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da data da aquisição da data do retorno pretendida (21/05/2018) e 

correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento; B) CONDENAR 

solidariamente as requeridas a pagar a importância de R$ 2.682,24 (dois 

mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de 

indenização por danos materiais, acrescida de correção monetária pelo 

INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

data da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001556-23.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DANIELA NASCIMENTO DE 

FARIA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

Reclamada Avianca foi devidamente citada, porém, não compareceu a 

audiência de conciliação, sendo de rigor reconhecer a revelia e a 

consequente pena de confissão ficta, presumindo-se verdadeira a matéria 

fática aduzida pela parte promovente, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. 

Pois bem. Versam os presentes autos sobre reclamação de cunho 

condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizado por danos 

materiais e morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter adquirido 

passagens aéreas com ida no dia 12/04/2019 partindo da cidade de 

Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, e retorno no dia 16/04/2019, 

porém a empresa aérea Promovida deixou de realizar o referido voo e não 

houve nenhuma providência por parte da requerida para ressarcimento 

dos valores pagos, gerando prejuízos a parte autora, no importe de R$ 

1.754,75 (hum mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos). De proêmio, registra-se que a relação existente entre as partes 

fundamenta-se em contrato de transporte de passageiros e/ou coisas, 

que, por sua vez, caracteriza-se como espécie do gênero - contrato de 

prestação de serviços, razão pela qual atrai a incidência das normas 

protetivas direcionadas ao consumidor, consoante art. 3º da Lei nº 

8.078/90. Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores 

de serviço ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos 

aos consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 

fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação), conforme deferido anteriormente De outro norte, nota-se que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos 

coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os 

fatos. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é o reconhecimento ao direito a 

indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao 

consumidor que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer 

valer seus diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser 

rotineiras entre os fornecedores/prestadores de serviços para com seus 

consumidores. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Trago à baila, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e 

nos fetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

à parte reclamante, isso porque os fatos narrados no processo lhe 

causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. Nesse 

sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Ademais, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou 

devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e o 

faço para: A) CONDENAR a Promovida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. B) CONDENAR a Promovida ao ressarcimento 

no valor de R$ 1.754,75 (hum mil setecentos e cinquenta e quatro reais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 423 de 2710



setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, valor este que 

deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta data e acrescido 

de juros legais a partir da data da compra das passagens aéreas. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000563-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RUTE CALLEGARI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

EDSON RAUPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000563-77.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELIANE RUTE CALLEGARI DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, EDSON RAUPP 

Vistos. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA proposta por ELIANE RUTE CALLEGARI em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO e EDSON RAUPP. Pugna a 

parte autora pela declaração que não é proprietária do veículo da marca 

GM/CHEVROLET, modelo MONZA, ano de fabricação 1986, de cor 

vermelha, CHASSI n° 9BG5JK11ZGB030559, placa ACB-566, cominando o 

DETRAN/MT a retirar o veículo do seu nome; requer seja reconhecida a 

inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes a partir do dia 

20/05/1998, dada a venda do veículo automotor; pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos junto ao DENTRA/MT, bem como ao final requer 

indenização por danos morais. Analisando aos autos, vejo que a causa de 

pedir e o pedido demonstram que não há ato que possa ser atribuído ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e/ou ao DETRAN/MT. Desse modo, da própria 

narrativa evidencia-se que se há alguma falha na prestação de serviço 

não decorre de nenhum ato do DETRAN/MT e muito menos do Estado de 

Mato Grosso, sendo latente sua ilegitimidade passiva. Quanto à pretensão 

de obrigação de fazer transferência de veículo, além da ilegitimidade das 

pessoas jurídicas, verifica-se a ausência de interesse, pois não 

estabeleceram nenhum negócio jurídico com a parte requerente. 

Registra-se, por oportuno, que a ação declaratória é utilizável quando há 

algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o que não se 

apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que se tem é 

mero descumprimento contratual entre o alienante e o adquirente que não 

transferiu o bem móvel no registro próprio junto à autarquia do trânsito. O 

contrato de confissão de dívida firmado entre a parte autora e o 

adquirente identificado nos autos foi descumprido, de modo que a parte 

requerente deve adotar as medidas cabíveis contra a parte supostamente 

inadimplente na relação contratual, notadamente porque a autarquia de 

trânsito e o ente público são pessoas jurídicas de direito público estranhas 

ao negócio entre os particulares. Portanto, não há aptidão do provimento 

requerido para a satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 

134 do CTB. No caso, além do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT 

não integrarem a relação jurídica primária da qual a parte autora pretende 

extrair efeitos. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento 

contratual. Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade 

passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT para a ação de 

obrigação de fazer (transferência de veículo) e a ausência de interesse 

processual, na modalidade adequação, para a declaração de alienação de 

veículo com vistas à isenção de tributos, multas e taxas; e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

na forma do artigo 485, VI, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-84.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIM COSTA DE URZEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZIL HOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000957-84.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FRANKLIM COSTA DE 

URZEDO REQUERIDO: BRAZIL HOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se que a parte 

Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 23992345) não compareceu 

à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta 

forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte reclamada na audiência 

de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Pois bem. O Promovente pugna pela reparação do dano 

material e moral decorrente de falha na prestação do serviço de 

hospedagem. O |Autor relata que adquiriu no dia 26/01/2018 um plano de 

férias, alega que teria direito de usufruir total ou parcialmente de uma das 

unidades do empreendimento EL’ ALI MARACAJU. No entanto, desde o 

mês de novembro/2018 não consegue disponibilidade para agendar sua 

hospedagem. De proêmio, registra-se que a relação existente entre as 

partes fundamenta-se em contrato de particular de cessão de direito de 

uso e outras avenças, que, por sua vez, caracteriza-se como espécie do 

gênero - contrato de prestação de serviços, razão pela qual atrai a 

incidência das normas protetivas direcionadas ao consumidor, consoante 

art. 3º da Lei nº 8.078/90. O ônus de prova acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores de serviço 

ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos aos 

consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 

fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 
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alegação), conforme deferido anteriormente. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é o reconhecimento ao direito a indenização por danos 

morais e materiais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor 

que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus 

diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras 

entre os fornecedores/prestadores de serviços para com seus 

consumidores. Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada a título de 

danos morais ao pagamento da importância de em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Além disso, a autora comprova documentalmente que sofreu 

prejuízo no que se refere ao pagamento de hospedagem em hotéis, 

conforme contrato em anexo perfaz o montante de R$ 5.300,00 (cinco mil 

e trezentos reais), o que deverá ser ressarcido pela reclamada. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e o faço para: A) CONDENAR a 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. B) 

CONDENAR a Promovida a indenizar reclamada no valor de R$ R$ 

5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), a título de danos materiais, valor 

este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta data e 

acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-93.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SEREIJA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001907-93.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SEREIJA 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo que a 

parte Promovente fora devidamente intimada para emendar a inicial de 

acordo com a CERTIDÃO constante no ID.: 25794358, o que, até a 

presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão 

extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC, o juiz indeferirá a petição inicial, 

após intimado o autor a emendá-la, não cumprir com exatidão a 

determinação proferida pelo julgador. Ante o exposto, INDEFIRO a petição 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-58.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001683-58.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em 

análise dos autos os autos, vê-se que a parte Promovida, apesar de 

devidamente citada (Id.:24445844) não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta forma, não 

tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte reclamada na audiência de 

conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Pois bem. O Promovente narra que adquiriu passagens 

da empresa Promovida para realizar viagem nacional, partindo no dia 

21/08/2019 da cidade de Recife/PE e destino final a cidade de Cuiabá/MT. 

Ocorre que ao se dirigir ao terminal rodoviário de Recife para realizar o 

embarque, recebeu a informação de que o ônibus tinha quebrado, e que a 

empresa acomodaria o autor em outro ônibus até a cidade de Feria de 

Santana/BA, e quando chegasse naquela cidade iria embarca direito para 

Cuiabá/MT. Alega que desembarcou em Feira de Santana às 10:50hs 

(quinta-feira) e foi embarcado para Goiânia às 21:40 horas, e somente 

desembarcou em Goiânia/GO as 01:30hrs, com seu embarque para 

Cuiabá/MT às 15:00 horas, chegando em Cuiabá somente no domingo. 

Aduz ao final que a empresa Reclamada não prestou nenhuma assistência 

para o autor, pugnando pela reparação por danos morais decorrente de 

falha na prestação do serviço de transporte terrestre de passageiros De 

proêmio, registra-se que a relação existente entre as partes 

fundamenta-se em contrato de transporte de passageiros e/ou coisas, 

que, por sua vez, caracteriza-se como espécie do gênero - contrato de 

prestação de serviços, razão pela qual atrai a incidência das normas 

protetivas direcionadas ao consumidor, consoante art. 3º da Lei nº 

8.078/90. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste diapasão, 

impõe-se que os fornecedores e prestadores de serviço ou produto 

quando tais serviços ou produtos gerarem danos aos consumidores 

responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva dispensando-se a 

presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e o dano. Ademais, 

o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu viés protecionista, 

estabelece que nas demandas, cuja discussão seja fundamentada em 

relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério do magistrado, ser 

invertido, de modo a atribuir à parte promovida (fornecedores e 

prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte hipossuficiente 

já comprovado minimamente (verossimilhança da alegação), conforme 

deferido anteriormente. Do cotejo das provas produzidas no feito limitadas 

pela exordial, tem-se defeituoso o serviço prestado pela empresa 

promovida devido à ausência de informação à parte promovente e 
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prestação de assistência devida, devendo arcar com os danos 

decorrentes da prestação do serviço falho ao consumidor. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é o reconhecimento ao direito a 

indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao 

consumidor que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer 

valer seus diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser 

rotineiras entre os fornecedores/prestadores de serviços para com seus 

consumidores. Nesse sentido. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada a título de 

danos morais ao pagamento da importância de em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, a presente demanda, e o faço para CONDENAR 

a Promovida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-75.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001268-75.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA NERI DE SOUSA 

HEIDEMANN REQUERIDO: AVIANCA, MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A Reclamada Avianca foi 

devidamente citada, porém, não compareceu a audiência de conciliação, 

sendo de rigor reconhecer a revelia e a consequente pena de confissão 

ficta, presumindo-se verdadeira a matéria fática aduzida pela parte 

promovente, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. Pois bem. Versam os 

presentes autos sobre reclamação de cunho condenatório, onde a parte 

reclamante pretende ser indenizado por danos materiais e morais por ter 

sofrido prejuízo em razão de ter adquirido passagens aéreas com ida no 

dia 16/12/2018 partindo da cidade de Cuiabá/MT com destino a Juazeiro do 

Norte/CE, e retorno no dia 04/06/2019, através da Reclamada MM 

TURISMO & VIAGENS S.A., porém a empresa aérea Avianca deixou de 

realizar o referido voo e não houve nenhuma providência por parte das 

requeridas, gerando prejuízos a parte autora. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, realizou a compra de passagens 

aéreas junto à empresa requerida MAXMILHAS - MM TURISMO & VIAGENS 

S.A, de ida e volta para a cidade de Juazeiro do Norte/CE, ambos com dois 

passageiros. Ocorre que a requerida ofertou passagens da companhia 

AVIANCA, sendo que no dia do retorno (04/06/2019) não conseguiu 

realizar o embarque diante do cancelamento do voo, assim, o Requerente 

entrou em contato com a requerida para se tomar as providências 

cabíveis. Todavia, o voo foi cancelado e a parte autora alega um prejuízo 

de R$ 1.843,55 (hum mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e 

cinco centavos). Em sede de contestação a reclamada MAXMILHAS - MM 

TURISMO & VIAGENS S.A levantou a preliminar de ilegitimidade passiva 

para figurar na demanda, alegando que o simples fato de ter intermediado 

a aquisição das passagens, não a insere, necessariamente, como 

responsável pelos serviços não prestados pela empresa aérea, mormente 

diante da inexistência de pertinência subjetiva entre os fatos debatidos e a 

atividade de comércio desenvolvida pela Ré. No entanto, entendo que não 

merece prosperar a referida preliminar, uma vez que é considerado 

legítimo para figurar no polo passivo da demanda todo aquele que, pelo 

menos em tese, se mostra, aos olhos do consumidor, como fornecedor, 

como no caso em tela quem figura como contratante é contestante, bem 

como era esta que fazia as ligações para cobrar a parte autora, assim, 

confunde-se com o mérito, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar. 

Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores de serviço 

ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos aos 

consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 

fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação), conforme deferido anteriormente De outro norte, nota-se que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos 

coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os 

fatos. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é o reconhecimento ao direito a 

indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao 

consumidor que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer 

valer seus diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser 

rotineiras entre os fornecedores/prestadores de serviços para com seus 

consumidores. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Trago à baila, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e 

nos fetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

à parte reclamante, isso porque os fatos narrados no processo lhe 

causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. Nesse 

sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 
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Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Ademais, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou 

devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e o 

faço para: A) CONDENAR as Promovidas SOLIDARIAMENTE ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a 

partir da data da publicação desta sentença. B) CONDENAR as 

Promovidas SOLIDARIAMENTE ao ressarcimento no valor de R$ 1.843,55 

(hum mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), 

a título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001266-08.2019.8.11.0050. REQUERENTE: RENATO HEIDEMANN 

REQUERIDO: AVIANCA, MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A Reclamada Avianca foi devidamente 

citada, porém, não compareceu a audiência de conciliação, sendo de rigor 

reconhecer a revelia e a consequente pena de confissão ficta, 

presumindo-se verdadeira a matéria fática aduzida pela parte promovente, 

na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. Pois bem. Versam os presentes 

autos sobre reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante 

pretende ser indenizado por danos materiais e morais por ter sofrido 

prejuízo em razão de ter adquirido passagens aéreas com ida no dia 

16/12/2018 partindo da cidade de Cuiabá/MT com destino a Juazeiro do 

Norte/CE, e retorno no dia 04/06/2019, através da Reclamada MM 

TURISMO & VIAGENS S.A., porém a empresa aérea Avianca deixou de 

realizar o referido voo e não houve nenhuma providência por parte das 

requeridas, gerando prejuízos a parte autora. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, realizou a compra de passagens 

aéreas junto à empresa requerida MAXMILHAS - MM TURISMO & VIAGENS 

S.A, de ida e volta para a cidade de Juazeiro do Norte/CE, ambos com dois 

passageiros. Ocorre que a requerida ofertou passagens da companhia 

AVIANCA, sendo que no dia do retorno (04/06/2019) não conseguiu 

realizar o embarque diante do cancelamento do voo, assim, o Requerente 

entrou em contato com a requerida para se tomar as providências 

cabíveis. Todavia, o voo foi cancelado e a parte autora alega um prejuízo 

de R$ 1.843,55 (hum mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e 

cinco centavos). Em sede de contestação a reclamada MAXMILHAS - MM 

TURISMO & VIAGENS S.A levantou a preliminar de ilegitimidade passiva 

para figurar na demanda, alegando que o simples fato de ter intermediado 

a aquisição das passagens, não a insere, necessariamente, como 

responsável pelos serviços não prestados pela empresa aérea, mormente 

diante da inexistência de pertinência subjetiva entre os fatos debatidos e a 

atividade de comércio desenvolvida pela Ré. No entanto, entendo que não 

merece prosperar a referida preliminar, uma vez que é considerado 

legítimo para figurar no polo passivo da demanda todo aquele que, pelo 

menos em tese, se mostra, aos olhos do consumidor, como fornecedor, 

como no caso em tela quem figura como contratante é contestante, bem 

como era esta que fazia as ligações para cobrar a parte autora, assim, 

confunde-se com o mérito, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar. 

Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores de serviço 

ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos aos 

consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 

fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação), conforme deferido anteriormente De outro norte, nota-se que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos 

coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os 

fatos. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é o reconhecimento ao direito a 

indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao 

consumidor que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer 

valer seus diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser 

rotineiras entre os fornecedores/prestadores de serviços para com seus 

consumidores. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Trago à baila, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e 

nos fetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

à parte reclamante, isso porque os fatos narrados no processo lhe 

causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. Nesse 

sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Ademais, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou 

devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e o 

faço para: A) CONDENAR as Promovidas SOLIDARIAMENTE ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 
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evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a 

partir da data da publicação desta sentença. B) CONDENAR as 

Promovidas SOLIDARIAMENTE ao ressarcimento no valor de R$ 1.843,55 

(hum mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), 

a título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA HORST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001138-85.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CELIA MARIA HORST 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se que a 

parte Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 25746408) não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da parte reclamada na 

audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A Promovente pugna pela 

reparação do dano material e moral decorrente de falha na prestação do 

serviço de transporte aéreo de passageiros, na qual a autora que adquiriu 

passagens aéreas da empresa Promovida para realizar viagem nacional, 

partindo no dia 05/04/2019 da cidade de Cuiabá/MT às 04:10hrs e destino 

final a Navegantes/SC às 08:15hrs, tendo escala em São Paulo. Ocorre 

que ao se dirigir ao aeroporto para realizar o check in, recebeu a 

informação de que tal voo estaria lotado, e que só teria voo disponível no 

dia 07/04/2019. De proêmio, registra-se que a relação existente entre as 

partes fundamenta-se em contrato de transporte de passageiros e/ou 

coisas, que, por sua vez, caracteriza-se como espécie do gênero - 

contrato de prestação de serviços, razão pela qual atrai a incidência das 

normas protetivas direcionadas ao consumidor, consoante art. 3º da Lei 

nº 8.078/90. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste diapasão, 

impõe-se que os fornecedores e prestadores de serviço ou produto 

quando tais serviços ou produtos gerarem danos aos consumidores 

responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva dispensando-se a 

presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e o dano. Ademais, 

o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu viés protecionista, 

estabelece que nas demandas, cuja discussão seja fundamentada em 

relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério do magistrado, ser 

invertido, de modo a atribuir à parte promovida (fornecedores e 

prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte hipossuficiente 

já comprovado minimamente (verossimilhança da alegação), conforme 

deferido anteriormente. Do cotejo das provas produzidas no feito limitadas 

pela exordial e contestação, tem-se defeituoso o serviço prestado pela 

empresa promovida devido à ausência de informação à parte promovente 

e prestação de assistência devida (Resolução nº 141 da ANAC), devendo 

a mesma arcar com os danos decorrentes da prestação do serviço falho 

ao consumidor. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, 

observo que a maneira mais ajustada para resolução da lide é o 

reconhecimento ao direito a indenização por danos morais; assim o é 

porque, ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira 

via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, 

cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores/prestadores 

de serviços para com seus consumidores. Nesse sentido. Demonstrado a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada a título 

de danos morais ao pagamento da importância de em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Além disso, a autora comprova documentalmente que sofreu 

prejuízo no que se refere a acomodação/hospedagem em hotéis; compra 

de nova passagem aérea pela empresa Azul; transporte de táxi; 

alimentação; passagem comprada da empresa Promovida, perfazendo o 

montante de R$ 1.398,57 (hum mil trezentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e sete centavos), o que deverá ser ressarcido pela reclamada. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, a presente demanda, e o faço para: A) CONDENAR a 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. B) 

CONDENAR a Promovida a indenizar reclamada no valor de R$ 1.398,57 

(hum mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), a 

título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido 

pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir da data do 

respectivo desembolso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-14.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES DE ARAUJO PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000369-14.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLEONICE RODRIGUES DE 

ARAUJO PEDROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por CLEONICE RODRIGUES DE ARAUJO PEDROSA 
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em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o 

integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 26668450. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

26697122, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001132-78.2019.8.11.0050. REQUERENTE: REJANE CUNHA BATISTA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

AVIANCA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

Reclamada Avianca foi devidamente citada, porém, não compareceu à 

audiência de conciliação, sendo de rigor reconhecer a revelia e a 

consequente pena de confissão ficta, presumindo-se verdadeira a matéria 

fática aduzida pela parte promovente, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. 

PRELIMINAR Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

Reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., para 

responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que 

não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada 

pela Reclamada e passo a analisar o mérito. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A Promovente pugna pela 

indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço 

de transporte aéreo de passageiros, na qual adquiriu passagens aéreas 

da empresa Promovida para realizar viagem nacional, partindo no dia 

05/04/2019 às 04h15min. da cidade de Cuiabá-MT com destino a 

Guarulhos-SP às 07:40hrs. Ocorre que já no aeroporto de Cuiabá-MT foi 

informado o acontecimento do OVERBOOKING, somente embarcando no 

dia 06/04/2019, conforme documento em anexo, gerando assim total 

transtorno, deixando abalado o emocional, psicológico e financeiro ao 

Promovente. De proêmio, registra-se que a relação existente entre as 

partes fundamenta-se em contrato de transporte de passageiros e/ou 

coisas, que, por sua vez, caracteriza-se como espécie do gênero - 

contrato de prestação de serviços, razão pela qual atrai a incidência das 

normas protetivas direcionadas ao consumidor, consoante art. 3º da Lei 

nº 8.078/90. A Promovida alega no mérito que não houve falha na 

prestação de serviços, pois agiu dentro das normas legais pertinentes ao 

caso, bem como inocorrência de danos morais. O ônus de prova acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores 

de serviço ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos 

aos consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Assim, entendo que pelas provas dos autos a tese da inicial de 

ocorrência de OVERBOOKING se mostra verossímil, posto que a 

promovida não desconstitui as alegações da promovente. O impedimento 

de embarque configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos 

termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a 

responsabilização objetiva pelo danos causados, salvo se o fornecedor 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração 

ao seu viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão 

seja fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a 

critério do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação), conforme deferido anteriormente. Do cotejo das provas 

produzidas no feito limitadas pela exordial e contestação, tem-se 

defeituoso o serviço prestado pela empresa promovida devido à ausência 

de informação à parte promovente e prestação de assistência devida 

(Resolução nº 141 da ANAC), devendo a mesma arcar com os danos 

decorrentes da prestação do serviço falho ao consumidor. De acordo com 

o meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é o reconhecimento ao direito a indenização por danos 

morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores/prestadores de serviços para com seus consumidores. 

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285). Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o autor 

Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 
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para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, a presente demanda, para: A) CONDENAR 

solidariamente as requeridas a pagar importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para o Reclamante a título de indenização por danos morais, 

acrescida juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da aquisição da 

data de partida no voo Cuiabá/MT a Guarulhos/SP (05/04/2019) e correção 

monetária pelo INPC, desde o arbitramento; B) CONDENAR solidariamente 

as requeridas a pagar a importância de R$ 989,36 (novecentos e oitenta e 

nove reais e trinta e seis centavos) a título de indenização por danos 

materiais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso 

e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000431-54.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000431-54.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR 

ajuizou ação de título executivo de 4 URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo no processo de 2903-16.2016.811.0050; 

3925-46.2015.811.005; 2660-19.2009.811.0050; 2903-16.2016.811.0050, 

em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis – 

MT, almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 3.586,04 (três 

mil quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos). Citado, o 

executado concordou com a execução. Vê-se que foi feita atualização 

dos valores dos honorários dativos, conforme cálculo apresentado no ID.: 

2676566. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 4 URH’s, que perfaz o montante líquido de 

R$ 3.705,37 (três mil setecentos e cinco reais e trinta e sete centavos). 

Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE AUXILIADORA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000348-04.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARINETE AUXILIADORA DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por MARINETE AUXILIADORA DE LIMA em face de BANCO 

BRADESCO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação, conforme Id.: 25814592. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 26802402, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000138-50.2019.8.11.0050. REQUERENTE: IVANI MARIA DA SILVA 

MENEZES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por IVANI MARIA DA SILVA MENEZES em face de 

BANCO BRADESCO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação, conforme Id.: 26379071. Isto posto, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 26851353, 

desde que conste no processo instrumento procuratório com poderes 

para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 
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Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRUNA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000558-89.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JULIANA BRUNA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por JULIANA BRUNA DA CRUZ em face de BANCO BRADESCO, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a 

parte Promovida informou o integral cumprimento da obrigação, conforme 

Id.: 26369892. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 26849944, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000418-21.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIO ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por MARCIO ANTONIO DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação, conforme Id.: 26550456 Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 26848489, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000564-96.2018.8.11.0050. REQUERENTE: VALDEIR MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS 

E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por VALDEIR MARTINS DE SOUZA em face de CM CAPITAL 

MARKETS DSITRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 

26598713. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 26786509, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-91.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001157-91.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GONCALINA DE ARRUDA 

COSTA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Sustenta a parte autora que contratou 

no dia 05/06/2017, um empréstimo pessoal junto a Reclamada no valor de 
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R$ 1858,42 (hum mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos), sendo que por motivos financeiros deixou atrasar duas 

parcelas. No Intuito de quitar o empréstimo contrato efetuou um acordo de 

quitação divididos em 03 (três) parcelas de R$ 299,00 (duzentos e 

noventa e nove reais), parcelamento este que deixou de quitar as duas 

últimas parcelas. Alega que, procurou o PROCON MUNICIPAL com o 

objetivo de tentar um acordo com a instituição financeira Promovida, e que 

o Procon verificou que a Promovente já havia quitado o débito. Pugna ao 

final pela reparação do dano material e moral decorrente de falha na 

prestação do serviço. Em sua defesa a Promovida alega que os débitos 

não foram quitados, pugnando pela improcedência da ação. O pedido da 

parte autora não merece ser acolhido. É que a demandante não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, I, 

do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos que comprovem a quitação das parcelas com vencimento 

meses de 10/2018 e 11/2018, visto que os extratos bancários não 

comprovam o alegado pela autora. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte Promovente não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, 

condizentes com os fatos narrados, como manteve-se inerte, observo que 

a maneira mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da 

presente ação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

liminar concedida nos autos. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-69.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS LEONARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO LUIZ BARP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000236-69.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUIZ CARLOS LEONARDI 

REQUERIDO: ELEANDRO LUIZ BARP Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Alega a parte 

autora que prestou serviços de construção ao Promovido, e que os 

pagamentos não foram efetuados, restando um saldo devedor no valor 

atualizado de R$ 16.634,77 (dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro 

reais e setenta e sete centavos). Em sua defesa o Promovido alega que 

somente realizou alguns orçamentos com o Promovente, não utilizando de 

nenhum serviço de construção, pugnando pela improcedência da ação. O 

pedido da parte autora não merece ser acolhido. É que o demandante não 

se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos que comprovem a relação jurídica de prestação de serviços de 

construção firmado entre as partes. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte Promovente não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental e/ou testemunhal do 

seu direito, condizentes com os fatos narrados, como manteve-se inerte, 

observo que a maneira mais ajustada para resolução da lide é a 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000343-16.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDEMIR FERREIRA BISPO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por CLAUDEMIR FERREIRA 

BISPO em face de BANCO BRADESCO S.A, em que alega que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 125,19 

(cento e vinte e cinco reais e dezenove centavos), inscrição datada de 

12/05/2017. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que 

ensejou a anotação junto ao órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA. 

Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é devido, 

contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da origem e 

legitimidade do débito. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico 

que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 
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frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

tocante a alegação de dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, uma vez que o débito em 

discussão somente foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 12/05/2017, e no cadastro de pessoa física do Promovente consta 

débitos inscritos em datas posteriores, a PROCEDÊNCIA se impõe no 

tocante a indenização por danos morais, pois diz respeito a débitos 

pretéritos. No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Contudo, tendo a reclamante 

várias anotações posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados 

pela Reclamada no valor de R$ 125,19 (cento e vinte e cinco reais e 

dezenove centavos), com inscrição datada de 12/05/2017; b) CONDENAR 

a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 

487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais 

relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000344-98.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDEMIR FERREIRA BISPO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

CLAUDEMIR FERREIRA BISPO em face de BANCO BRADESCO S.A, em 

que alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 354,54 (trezentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos), inscrição datada de 07/07/2017. Pois bem. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de 

proteção ao crédito SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada 

alega que o débito é devido, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo 

fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de 

gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" ou 

histórico de utilização dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, 

a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). No tocante a alegação de dano moral, 

conforme dispõe a Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Assim, uma vez que o débito em discussão somente foi disponibilizado 

nos órgãos de proteção ao crédito no dia 07/07/2017, e no cadastro de 

pessoa física do Promovente consta débitos inscritos em datas 

posteriores, a PROCEDÊNCIA se impõe no tocante a indenização por 

danos morais, pois diz respeito a débitos pretéritos. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Contudo, tendo a reclamante várias anotações posteriores é que 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 
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julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no 

valor de R$ 354,54 (trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 

quatro centavos), inscrição datada de 07/07/2017. b) CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 

487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais 

relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE RIBEIRO TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001499-05.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA CLARICE RIBEIRO 

TEODORO REQUERIDO: BANCO SAFRA S A Vistos. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

de Reclamação formulada por MARIA CLARICE RIBEIRO TEODORO em 

desfavor de BANCO SAFRA S.A. O reclamante confessa expressamente 

que está inadimplente perante o reclamado e mesmo assim pretende ver o 

reclamado compelido a fornecer o boleto para quitação do saldo devedor 

sem os juros e correção monetária, pois alega que está antecipando os 

pagamentos. Esta reclamatória não tem o menor cabimento, pois a 

reclamante reconhece que realizou transação comercial com o reclamado, 

admitindo expressamente que está inadimplente e mesmo assim, querer 

pagar o débito sem juros e correções e não quer ter os seus dados 

cadastrais encaminhados aos órgãos de restrição de crédito. Ora, a 

reclamante admite que é devedora, e, ainda assim, pretende ver o 

reclamado compelido a receber o débito, da forma que bem entende. Nesta 

condição, é flagrante a falta de interesse da reclamante, já que o credor 

não pode ser obrigado a receber o crédito nos limites ou da forma que o 

devedor quer, por força do artigo 313 do Código Civil, que diz o seguinte: 

“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é 

devida, ainda que mais valiosa”. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sentença publicada no PJe. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001177-82.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GELSON PEDROSO DA SILVA 

REQUERIDO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois 

bem. A presente ação funda-se no fato do Promovente ter prestado 

serviços de solda, representados pela NOTA FISCAL em anexo, 

totalizando o valor atualizado de R$ 1.981,74 ( hum mil novecentos e 

oitenta e hum reais e setenta e quatro centavos). Aduz ainda, que a 

Promovido efetuou o pagamento de R$ 912,50 (novecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), restando o valor de R$ 1.069,24 (hum e sessenta e 

nove reais e vinte e quatro centavos) a ser quitado. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que a Promovida, apesar de contestar os fatos contidos na inicial 

deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, 

do Código de Processo Civil. Portanto, não havendo documentos 

carreados que motive a alteração do convencimento, presumido pela 

legislação processual, e diante do fato da Promovida afirmar que 

reconhece a dívida em questão, é de rigor proceder ao pedido pleiteado 

pela Promovente. Ante o exposto, diante da mora da Promovida, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ R$ 1.069,24 (hum e sessenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da 

publicação desta sentença. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1001770-14.2019.8.11.0050 REQUERENTE: JOSE CICERO CONCEICAO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispenso o 
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relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 13 de 

dezembro de 2019 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2019 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000924-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PANTALEAO DOS SANTOS E CIA LTDA- EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000924-31.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: PANTALEAO DOS SANTOS E 

CIA LTDA- EPP EXECUTADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão 

da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, 

a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

27159705). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000712-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G F S HERPICH & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA MACEDO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000712-10.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: G F S HERPICH & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: ELIANE APARECIDA MACEDO SILVA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 27159720). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001260-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GERALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO URBANO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001260-98.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: SIDNEI GERALDO DA SILVA 

EXECUTADO: LOURIVALDO URBANO PEREIRA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 27161686). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000906-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAGLIARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECORVIDROS COMERCIO E DECORACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000906-10.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ADRIANO PAGLIARI 

EXECUTADO: DECORVIDROS COMERCIO E DECORACAO EIRELI - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão 
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da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, 

a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

27333474). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-51.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CARDOSO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001677-51.2019.8.11.0050. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: BRUNO CARDOSO MOREIRA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 27533544). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002175-50.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALDEIR MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. A parte autora 

desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 26724148, 

ante a distribuição errônea do feito junto ao Juizado Especial Cível de 

Campo Novo dos Parecis. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a 

desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado 

Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do 

FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-52.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001664-52.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE JAILSON DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 120,81 (cento e vinte reais e oitenta e hum 

centavos), com data de vencimento em 17/03/2017, bem como 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de 

contestação, trouxe aos autos documentos que comprovam a adesão aos 

serviços de telefonia pela Promovente; tais como, faturas telefônicas onde 

consta as ligações efetuadas; bem como contrato de adesão do plano 

telefônico VIVO CONTROLE GIGA PASS, devidamente acompanhado de 

cópia do Registro Geral de Identificação do autor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o 

Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 
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que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos 

os documentos necessários para comprovar a contratação dos serviços 

de telefonia/internet efetuado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-16.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001744-16.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GILMAR DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 26727486, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAYANE PACHECO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

220 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001205-50.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JESSICA DAYANE PACHECO 

DIAS REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

ponto crucial da presente ação é que a Promovente tem o fito de ser 

indenizada por danos morais, tendo em vista a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito A Promovida, em sede de contestação, 

alega que não praticou ato ilícito, agindo dentro do exercício regular do 

direito. Inicialmente, devemos observar que a Promovente não colacionou 

aos autos prova capaz de embasar a alegação de inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito. Analisando com acuidade o material colacionado 

nos autos, verifico que, não assiste razão a Promovente. A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a 

Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus 

da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra 

do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação. A Promovente não comprovou nos 

autos a ocorrência de danos morais. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a improcedência da presente ação. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY BERNARDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001583-06.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GREICE KELLY BERNARDINO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O ponto crucial 

da presente ação é que a pugna pela declaração de inexistência de débito 

no valor de R$ 158,23 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e três 

centavos), bem como ser indenizada por danos morais, tendo em vista a 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A Promovida, em 

sede de contestação, alega que não praticou ato ilícito, agindo dentro do 

exercício regular do direito, conforme extrato de utilização de linha 

telefônica. Inicialmente, devemos observar que a Promovente não 

colacionou aos autos prova capaz de embasar a alegação de inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando com acuidade o material 

colacionado nos autos, verifico que, não assiste razão a Promovente. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 
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que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. A Promovente não trouxe a 

documentação que corrobora a alegação da negativação de seu nome, 

nem tampouco trouxe elementos mínimos sobre a frustrada da tentativa de 

aquisição de bens no comércio local. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a improcedência da presente ação. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001674-96.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EDSON MONTEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos) com vencimento em 06/03/2016, inclusão indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito em 05/11/2016, bem como indenização por danos 

morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe 

aos autos documentos que comprovam a adesão aos serviços de 

telefonia pela Promovente; tais como, faturas telefônicas onde consta as 

ligações efetuadas; bem como contrato de adesão do plano telefônico 

assinado pelo Autor conforme assinaturas acostadas nos documentos 

anexados a inicial; e por fim cópia do Registro Geral de Identificação do 

autor anexada ao contrato firmado com a Promovida. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o 

Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos 

os documentos necessários para comprovar a contratação dos serviços 

de telefonia/internet efetuado pelo Promovente. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Promovida em sua defesa formula pedido contraposto, 

para que a Promovente seja compelida a efetuar o pagamento do valor de 

R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Nesse 

sentido, inobstante as alegações formuladas pela parte reclamante, restou 

comprovada a utilização dos serviços fornecidos pela Promovida, fazendo 

jus ao recebimento ao valor que não foi quitado. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados pela parte autora e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, e, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a 

Promovente a pagar o valor de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa 

e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KATHLEEN DE AGUIAR MAFALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001631-62.2019.8.11.0050. REQUERENTE: KATHLEEN DE AGUIAR 

MAFALDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A Promovente tem o fito de 

ver declarado inexistente o débito de R$ 103,93 (cento e três reais e 

noventa e três centavos) com vencimento em 21/10/2015 e inclusão 

indevida em 18/02/2016, bem como indenização por danos morais. A 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que a reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe aos autos 

documentos que comprovam a adesão aos serviços de telefonia pela 

Promovente; tais como, faturas telefônicas onde consta as ligações 

efetuadas; bem como contrato de adesão do plano telefônico assinado 

pela Autora conforme assinaturas acostadas nos documentos anexados 
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a inicial; e por fim cópia do Registro Geral de Identificação da autora junto 

ao contrato firmado com a Promovida. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a contratação dos serviços de 

telefonia/internet efetuado pelo Promovente. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A 

Promovida em sua defesa formula pedido contraposto, para que a 

Promovente seja compelida a efetuar o pagamento do valor de R$ 103,93 

(cento e três reais e noventa e três centavos) com vencimento em 

21/10/2015 e inclusão indevida em 18/02/2016. Nesse sentido, inobstante 

as alegações formuladas pela parte reclamante, restou comprovada a 

utilização dos serviços fornecidos pela Promovida, fazendo jus ao 

recebimento ao valor que não foi quitado. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora e, nos termos do art. 487, I do CPC, 

e, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a Promovente 

a pagar o valor de R$ 103,93 (cento e três reais e noventa e três 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária 

pelo INPC a partir da publicação desta sentença. Sem custas processuais 

a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000168-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ILDEFONSO (EXECUTADO)

FABIANE PEREIRA BRANDAO IDELFONSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000168-22.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: FABIO ILDEFONSO, FABIANE PEREIRA BRANDAO 

IDELFONSO Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado 

em razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (Id.: 26349220). Por não promover os atos e diligências 

que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, ocasionando a 

paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia 

processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001839-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR AVILA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001839-46.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ANAIR AVILA FERNANDES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de trânsito, por 

se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica própria detentora 

de responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação. 

Pois bem. ANAIR AVILA FERNANDES propôs ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer, pugnando pela declaração de 

inexistência de chassi, suspensão da cobrança de taxas e impostos que 

recaiam sobre o veículo marca/modelo GM/S10 EXECUTIVE D, 2008/2009, 

COR PRETA, PLACA NJO 7007, RENAVAM 983131783, CHASSI 

9BG138SU09C415229 contra o Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, sustentando, em apertada síntese, que: “Seu filho se 

envolveu em um acidente de trânsito que ocasionou a perda total do 

veículo, o que a fez vender o bem ao ferro velho ante a impossibilidade de 

uso”. Ao final, pede seja julgado procedente o pedido declarando 

inexistente o CHASSI 9BG138SU09C415229, PLACA NJO 7007, com baixa 

no órgão de trânsito. Os Promovidos em sede de contestação pugnam a 

improcedência do pedido inicial. O pedido da parte autora não merece ser 

acolhido. A Resolução n. 011/98 do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN disciplina em seu artigo 1º, § 1º, que a baixa do registro de 

veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação, 

sendo certo que a parte do chassi onde contém o registro VIN e suas 

placas serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por 

sua baixa. Essa providência tem a finalidade de resguardar o órgão de 

trânsito, comprovando que o veículo foi retirado de circulação. No caso 

dos autos, entretanto, a autora declara que não possuí o chassi. Em que 

pese sua afirmação é certo que ela vendeu esse veículo, porém sequer 

menciona para qual ‘ferro-velho’ o mesmo foi destinado. Desta forma, não 

há como incutir ao DETRAN, o ônus de proceder à baixa da documentação 

sem prova mínima a lastrear a alegada negociação levada a efeito. Assim, 

a despeito das alegações expendidas na inicial, a Promovente não logrou 

produzir prova mínima a respeito dos fatos alegados, ônus que lhe recaía, 

a teor do art. 373, inciso I do CPC. A pretensão da Promovente, portanto, 

não deve ser acolhida, pois inexiste o menor indício que o veículo de fato 

foi encaminhado para desmonte, nem sequer a indícios de perda total no 

veículo no BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, acostado no ID.: 2380960. Determinar a baixa do chassi beira 

a irresponsabilidade, uma vez que o veículo pode estar em circulação e 

eventual decisão atingir terceiro de boa-fé. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 439 de 2710



Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAMALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002510-69.2019.8.11.0050. REQUERENTE: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME REQUERIDO: JESSICA RAMALHO Vistos. Consta na certidão 

inserida no Id.: 27169046 a distribuição errônea do feito junto ao Juizado 

Especial Cível de Campo Novo dos Parecis. Decido. Há que se registrar, 

por oportuno, que a incompetência territorial no âmbito dos juizados 

especiais pode ser reconhecida de ofício, consoante enunciado 89 do 

FONAJE. Isto posto, reconheço a incompetência deste juizado especial e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001672-29.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JESSICA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS LTDA. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO Alega a promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a 

necessidade de perícia grafotécnica do documento (CONTRATO) 

acostado nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, não 

há necessidade de realização de perícia para o deslinde da causa, sendo 

assim, os autos encontram-se maduro para prolação de sentença, motivo 

pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma desconhecer, no valor de R$ 147,22 (cento e 

quarenta e sete reais vinte e dois centavos) com inclusão indevida em 

12/10/2015. A Promovida, em sede de contestação, trouxe aos autos 

PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO, firmado com a Autora, 

colacionados no ID.:24820791, onde constam as assinaturas 

convergentes com as transcritas na procuração e documentos pessoais 

apresentados pela autora. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a inadimplência da Autora, tais como, 

documentos pessoais fornecidos pela autora na adesão ao serviços de 

cartão de crédito, fatura onde consta as compras realizadas pela autora, 

dentre outros. Resta comprovado nos autos que a Promovida agiu com a 

cautela necessária para condução dos seus serviços, foi diligente na 

condução de seus negócios, em contrapartida a autora restou 

inadimplente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Determino a retificação do polo passivo para que conste ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 17.717.110/0001 -71. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-47.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002311-47.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FABIO DE ARAUJO 

POMPERMAYER REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 
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S/A Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

27526811 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(REQUERIDO)

MATOSUL TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002251-74.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALDECIR LUIZ FERRARI 

REQUERIDO: MATOSUL TRANSPORTES LTDA, SEEDCORP PRODUCAO E 

COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 26871757 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-13.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001298-13.2019.8.11.0050. REQUERENTE: SUEIDE FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: AVIANCA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

Reclamada Avianca foi devidamente citada, porém, não compareceu a 

audiência de conciliação, sendo de rigor reconhecer a revelia e a 

consequente pena de confissão ficta, presumindo-se verdadeira a matéria 

fática aduzida pela parte promovente, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. 

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO Em relação às 

preliminares de ILEGITIMIDADE PASSIVA das Reclamadas CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGNES S.A. e PARECIS TURISMO 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA – ME, para responder aos termos da 

presente demanda, aduzindo, para tanto, que não são responsáveis pelo 

suposto ilícito praticado em desfavor do Reclamante, ressalto que o 

instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, 

possibilita que o consumidor escolha em face de quem pretende 

demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos na 

relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada pelas 

Reclamadas e passo a analisar o mérito. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, adquiriu um pacote turístico s junto as 

empresas Reclamadas, com destino a cidade de NATAL/RN, tendo a 

partida dia 24/04/2019 e retorno no dia 30/04/2019. Ocorre que ao tentar 

embarcar no dia 30/04/2019, recebeu a informação de que tal voo havia 

sido cancelado, e que só teria voo disponível no dia 02/05/2019. As 

Reclamadas em sua contestação, alegam inexistência de nexo causal e o 

suposto prejuízo material, suscitando excludente de responsabilidade e 

consequente improcedência do pedido de indenização por dano material e 

moral. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que a 

parte reclamante contratou os serviços pacotes turísticos, com oferta de 

passagens aéreas, e que este não foi prestado nos limites do contrato. 

Ainda, tratando-se de responsabilidade objetiva calcada no art. 14, caput, 

do CDC, é ônus da empresa aérea e da empresa parceira que atuou na 

cadeia de consumo responder pelos danos experimentados pelos 

passageiros, que decorrem do despreparo logístico e de política desidiosa 

da empresa, conforme jurisprudência in verbis: RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA 

MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. CHEGADA AO 

DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O cancelamento e 

consequente atraso de voo configura falha na prestação do serviço e 
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essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em 

exame, os embaraços elencados pela reclamada ? alteração da malha 

aérea ? se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso com a 

teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve 

ser mantido o valor da indenização que atende aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 27631420168110001/2016, Turma Recursal 

Única, julgado e publicado em 23.08.2016) Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se 

reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte 

a reiterar os fatos danosos. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente 

demanda, para CONDENAR solidariamente as requeridas a pagar 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Reclamante a título de 

indenização por danos morais, acrescida juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da data da aquisição da data do retorno pretendida (30/04/2019) e 

correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-95.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001299-95.2019.8.11.0050. REQUERENTE: OSNY APARECIDO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AVIANCA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

Reclamada Avianca foi devidamente citada, porém, não compareceu a 

audiência de conciliação, sendo de rigor reconhecer a revelia e a 

consequente pena de confissão ficta, presumindo-se verdadeira a matéria 

fática aduzida pela parte promovente, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. 

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO Em relação às 

preliminares de ILEGITIMIDADE PASSIVA das Reclamadas CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGNES S.A. e PARECIS TURISMO 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA – ME, para responder aos termos da 

presente demanda, aduzindo, para tanto, que não são responsáveis pelo 

suposto ilícito praticado em desfavor do Reclamante, ressalto que o 

instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, 

possibilita que o consumidor escolha em face de quem pretende 

demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos na 

relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada pelas 

Reclamadas e passo a analisar o mérito. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, adquiriu um pacote turístico s junto as 

empresas Reclamadas, com destino a cidade de NATAL/RN, tendo a 

partida dia 24/04/2019 e retorno no dia 30/04/2019. Ocorre que ao tentar 

embarcar no dia 30/04/2019, recebeu a informação de que tal voo havia 

sido cancelado, e que só teria voo disponível no dia 02/05/2019. As 

Reclamadas em sua contestação, alegam inexistência de nexo causal e o 

suposto prejuízo material, suscitando excludente de responsabilidade e 

consequente improcedência do pedido de indenização por dano material e 

moral. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que a 

parte reclamante contratou os serviços pacotes turísticos, com oferta de 

passagens aéreas, e que este não foi prestado nos limites do contrato. 

Ainda, tratando-se de responsabilidade objetiva calcada no art. 14, caput, 

do CDC, é ônus da empresa aérea e da empresa parceira que atuou na 

cadeia de consumo responder pelos danos experimentados pelos 

passageiros, que decorrem do despreparo logístico e de política desidiosa 

da empresa, conforme jurisprudência in verbis: RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA 

MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. CHEGADA AO 

DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O cancelamento e 

consequente atraso de voo configura falha na prestação do serviço e 

essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em 

exame, os embaraços elencados pela reclamada ? alteração da malha 

aérea ? se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso com a 

teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve 

ser mantido o valor da indenização que atende aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 27631420168110001/2016, Turma Recursal 

Única, julgado e publicado em 23.08.2016) Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 
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deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se 

reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte 

a reiterar os fatos danosos. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente 

demanda, para CONDENAR solidariamente as requeridas a pagar 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para ao Reclamante a título de 

indenização por danos morais, acrescida juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da data da aquisição da data do retorno pretendida (30/04/2019) e 

correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CELESTINO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001718-18.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDIO CELESTINO VIANA 

REQUERIDO: AVIANCA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise dos autos, vê-se que as partes Promovidas, não acostaram aos 

autos a peça defensiva. O Enunciado 4 dos Juizados Especiais Cíveis de 

Mato Grosso, assim estabelece: “A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”, sendo assim, apresentada fora do prazo a contestação, é 

como se a mesma não tivesse sido apresentada, portanto, DECLARO sua 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, adquiriu um 

pacote turístico s junto as empresas Reclamadas, com destino a cidade de 

NATAL/RN, tendo a partida dia 24/04/2019 e retorno no dia 30/04/2019. 

Ocorre que ao tentar embarcar no dia 30/04/2019, recebeu a informação 

de que tal voo havia sido cancelado, e que só teria voo disponível no dia 

02/05/2019. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

e documentos anexados na exordial a ocorrência de danos materiais no 

importe de R$ 82,65 (oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços 

pacotes turísticos, com oferta de passagens aéreas, e que este não foi 

prestado nos limites do contrato. Ainda, tratando-se de responsabilidade 

objetiva calcada no art. 14, caput, do CDC, é ônus da empresa aérea e da 

empresa parceira que atuou na cadeia de consumo responder pelos 

danos experimentados pelos passageiros, que decorrem do despreparo 

logístico e de política desidiosa da empresa, conforme jurisprudência in 

verbis: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO 

DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA 

SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. O cancelamento e consequente atraso de voo configura falha 

na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva 

pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada 

? alteração da malha aérea ? se inserem na órbita da previsibilidade que, 

em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o 

dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização que atende 

aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

27631420168110001/2016, Turma Recursal Única, julgado e publicado em 

23.08.2016) Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais e 

materiais à parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo, causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, a presente demanda, para: A) CONDENAR 

solidariamente as requeridas a pagar importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para ao Reclamante a título de indenização por danos morais, 

acrescida juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da aquisição da 

data do retorno pretendida (30/04/2019) e correção monetária pelo INPC, 

desde o arbitramento; B) CONDENAR solidariamente as requeridas a pagar 

a importância de R$ 82,65 (oitenta e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de 

correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 

1% ao mês, a partir da data da citação. C) DETERMINO a exclusão do 

PÓLO PASSIVO DA EMPRESA OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S.A., 

“AVIANCA BRASIL” – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 
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efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ASSIM LIMA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001717-33.2019.8.11.0050. REQUERENTE: SUZANA ASSIM LIMA VIANA 

REQUERIDO: AVIANCA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES DA ILEGITIMIDADE DO POLO ATIVO Consta no polo ativo 

da presente ação as menores impúberes KAROLYNE VITORIA LIMA 

VIANA e KAMILE GRABIELLA LIMA VIANA, representadas por sua 

genitora SUZANA LIMA VIANA. É sabido que no âmbito dos juizados 

especiais é vedado o processamento e julgamento de ações propostas 

por menor impúbere, conforme artigo 8º, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 

9.099/95, in verbis: “Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I – as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas”. Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, em face das menores KAROLYNE VITORIA LIMA VIANA e 

KAMILE GRABIELLA LIMA VIANA. DA ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO 

Em relação às preliminares de ILEGITIMIDADE PASSIVA das Reclamadas 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGNES S.A. e PARECIS 

TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA – ME, para responder aos termos 

da presente demanda, aduzindo, para tanto, que não são responsáveis 

pelo suposto ilícito praticado em desfavor do Reclamante, ressalto que o 

instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, 

possibilita que o consumidor escolha em face de quem pretende 

demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos na 

relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada pelas 

Reclamadas e passo a analisar o mérito. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, adquiriu um pacote turístico s junto as 

empresas Reclamadas, com destino a cidade de NATAL/RN, tendo a 

partida dia 24/04/2019 e retorno no dia 30/04/2019. Ocorre que ao tentar 

embarcar no dia 30/04/2019, recebeu a informação de que tal voo havia 

sido cancelado, e que só teria voo disponível no dia 02/05/2019. As 

Reclamadas em sua contestação, alegam inexistência de nexo causal e o 

suposto prejuízo material, suscitando excludente de responsabilidade e 

consequente improcedência do pedido de indenização por dano material e 

moral. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

e documentos anexados na exordial a ocorrência de danos materiais no 

importe de R$ 331,90 (trezentos e trinta e hum reais e noventa centavos). 

É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços 

pacotes turísticos, com oferta de passagens aéreas, e que este não foi 

prestado nos limites do contrato. Ainda, tratando-se de responsabilidade 

objetiva calcada no art. 14, caput, do CDC, é ônus da empresa aérea e da 

empresa parceira que atuou na cadeia de consumo responder pelos 

danos experimentados pelos passageiros, que decorrem do despreparo 

logístico e de política desidiosa da empresa, conforme jurisprudência in 

verbis: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO 

DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA 

SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. O cancelamento e consequente atraso de voo configura falha 

na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva 

pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada 

? alteração da malha aérea ? se inserem na órbita da previsibilidade que, 

em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o 

dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização que atende 

aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

27631420168110001/2016, Turma Recursal Única, julgado e publicado em 

23.08.2016) Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais e 

materiais à parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo, causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 51, IV, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código 

de Processo Civil em relação as menores KAROLYNE VITORIA LIMA 

VIANA e KAMILE GRABIELLA LIMA VIANA; em relação a parte autora 

SUZANA ASSIM LIMA VIANA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, 

para: A) CONDENAR solidariamente as requeridas a pagar importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Reclamante a título de indenização por 

danos morais, acrescida juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da 

aquisição da data do retorno pretendida (30/04/2019) e correção 

monetária pelo INPC, desde o arbitramento; B) CONDENAR solidariamente 

as requeridas a pagar a importância de R$ 331,90 (trezentos e trinta e 

hum reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais, 

acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação. C) DETERMINO a 

exclusão do PÓLO PASSIVO DA EMPRESA OCEAN AIR LINHAS AÉREAS 

S.A., “AVIANCA BRASIL” – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-60.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA LINDER PIOVESAN (AUTOR(A))

SAULO PIOVESAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000008-60.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SAULO PIOVESAN, SONIA 

APARECIDA DA SILVA LINDER PIOVESAN RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9099/95 c/c art. 27, 

da Lei nº 12.153/2009. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, RECONHEÇO A LEGITIMIDADE PASSIVA dos órgãos réus, 

conforme entendimento jurisprudencial, doutrinário e legal. O art. 196, da 

Carta Magna dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, logo, 

decorre desta disposição a legitimidade do Município de Campo Novo do 

Parecis para figurar no pólo passivo da presente demanda. O Estado 

referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo de 

Poder Público, que tem dever constitucional de proteger a vida e a saúde, 

independentemente da esfera governamental. Dessa forma, por óbvio, que 

tal responsabilidade incumbe também ao Município, que é uma das 

espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a União, o Distrito 

Federal e os Estados Membros. Assim, compete aos entes federados, 

solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de 

saúde necessário para assegurar a garantia constitucional do direito à 

saúde. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre do 

assunto: MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO 

ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão 

proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito 

líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do 

artigo 5º da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) 

proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando 

envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a 

responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios.” (RE nº 195192/RS, STF, 2ª T., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

em 22/02/2000, unânime, DJU de 31/03/2000, p. 60). O grifo não consta no 

original. Além disso, a responsabilidade do Município em garantir o direto à 

saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da 

saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte reclamante 

a faculdade de escolher quem irá ser demandado para satisfazer a 

obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos eles, de modo 

que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. Pois bem. 

Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos 

objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as 

condições da ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, para que 

realizem com urgência o procedimento cirúrgico de angioplastia com 

implante de stents farmacológicos, pois é portador da síndrome 

coronariana aguda (infarto agudo do miocárdio). Pois bem. Consta no 

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico o Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT/TJMT, que: “a) No dia 19/12/2018, o Autor foi internado no Centro 

Hospitalar Parecis e encaminhado para a cidade de Tangará da Serra/MT, 

Hospital Santa Ângela, sendo atendido pelo médico Dr. Jaime Oliveira 

Aguiar, sendo que este realizou um procedimento de CATETERISMO no 

paciente. Assim, verificou -se a necessidade urgente da realização de 

CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM STENT. b) Consta relatório em AIH, 

emitido pelo Dr. Guilherme S. dos Santos, de 21/12/2018, onde relat a 

paciente de 51 anos com cateterismo de 20/12/2018, mostrando estenose 

moderada em artéria circunflexa ( 50%) e primeiro ramo diagonal de artéria 

descendente anterior com reestenose difusa grave ( 80%) intra-stent em 

segmento proximal. Há necessidade de angioplastia com extrema 

urgência”. ( Id.: 23864157). Assim, os direitos fundamentais à vida e à 

saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente 

consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o 

nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há 

de superar quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante as 

teses defensórias rebatidas pelo órgão réu, vislumbro que a ação merece 

procedência, isto porque o direito do menor encontra guarida nos artigos 

6º e 196 da Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” "Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação." A Constituição brasileira promete uma 

sociedade justa, fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da 

República a dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre 

todas as demais questões nela previstas. Nesse sentido: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015) Diante de quadro fático no qual a recalcitrância do réus, em 

evidente desrespeito a dignidade da pessoa humana, quais põem em risco 

os direitos fundamentais à saúde ou à vida do cidadão, deve ser 

determinado a medida de obrigação de fazer contra os mesmos, qual seja, 

o procedimento cirúrgico de angioplastia com implante de stents 

farmacológicos. DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. O Reclamante 

formula pedido para cumprimento de decisão que determinou aos 

reclamados a disponibilização ao reclamante do procedimento necessário 

para o acompanhamento do seu quadro clínico. Devidamente intimados 

para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de bloqueio de 

valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual sobreveio o 

pedido de bloqueio de verbas públicas visando o ressarcimento dos 

valores despendidos para realização do procedimento cirúrgico, os quais 

perfazem o montante de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), O 

pedido de bloqueio de verbas públicas, em casos como o presente, 
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comporta acolhimento, não obstante referido pedido pareça, em um 

primeiro momento, contrastar com normas constitucionais afetas à 

execução contra a Fazenda Pública. Ademais, a Jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça vem admitindo de forma reiterada a 

determinação de bloqueio de verbas públicas em casos que envolvam 

questões de saúde onde exista recalcitrância dos órgãos públicos em 

prestar atendimento adequado aos administrados que não disponham de 

renda suficiente para arcar com o tratamento necessário. Em casos dessa 

estirpe, considera-se a prevalência daqueles postulados antes 

mencionados frente ao interesse financeiro do Estado, fator que legitima a 

tomada da medida. Outrossim, a medida tem como amparo legal o art. 497 

do CPC, que coloca à disposição do juiz algumas medidas coercitivas 

visando o completo adimplemento da obrigação de fazer imposta na 

decisão judicial. Nesse passo, importante ressaltar que as medidas ali 

previstas são meramente exemplificativas, não estando o julgado adstrito 

apenas àquelas hipóteses legais, podendo muito bem adotar outras 

medidas que reputar mais eficazes. No caso em testilha, diante da 

prevalência do direito à vida e à saúde ostentado pelo reclamante em 

relação ao direito meramente patrimonial defendido pelos reclamados, 

aliado à recalcitrância destes últimos em cumprir e promover o adequado 

tratamento de saúde da promovente, o bloqueio de verbas públicas na 

quantidade exata para o cumprimento da tutela específica se revela a 

medida mais adequada. A título de ilustração trago os entendimentos 

explicitados nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM 

CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar violação 

de dispositivo constitucional, por se tratar de competência reservada pela 

Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. Possibilidade de 

bloqueio de valores em contas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - 

AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA 

TURMA, j: 05.06.2008) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - PACIENTE COM PROBLEMAS DE 

SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE QUALQUER UM DOS ENTES 

PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À 

VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - BLOQUEIO DE VALORES NAS 

CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO 

GRAU MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por 

conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental 

inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes 

federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde 

digno. 2. Deve ser mantida a liminar que determina o Estado a providenciar 

o exame de eletroencefalograma e demais procedimentos necessários 

para o tratamento de saúde da menor, sendo que os seus pais não 

possuem condições financeiras para custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo 

contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como 

meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar 

coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com 

amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, 

o fornecimento é de exames médicos específicos, chamado de 

eletroencefalograma. (TJ/MT - número: 121801, Des. Mariano Alonso 

Ribeiro Travassos, ano: 2010) A medida tem inteira aplicação nos 

procedimentos que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda Pública para análise do 

pedido de sequestro. Com essas considerações, o pedido relativo ao 

bloqueio judicial de verbas públicas visando o cumprimento da tutela 

específica encontra pleno amparo tanto nas normas constitucionais 

quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser deferido como 

medida de direito. Tendo em vista a natureza do procedimento que, nos 

termos da legislação em vigor, se insere dentre aqueles que é de 

atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem determinar, o 

bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial, ratifico 

a liminar deferida e, por consequência, CONDENO os réus, solidariamente, 

solidariamente, para que, realizem, o procedimento cirúrgico de 

angioplastia com implante de stents farmacológicos ao Paciente Saulo 

Piovesan; e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. RATIFICO as decisões liminares 

proferidas nos IDs.: 17293133. DEFIRO o bloqueio judicial do valor de R$ 

30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) indicados no Termo de Acordo 

acostado no Id.: 17293875. INTIMEM-SE AS PARTES acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 

9.099/95). Deixo de aplicar o reexame necessário face à incidência dos §§ 

2º e 3º do art. 496 do CPC. Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000543-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000543-23.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JULIANA DE FATIMA LANI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. JULIANA DE FATIMA LANI ajuizou ação de título 

executivo de 2 URH´s referentes aos honorários de defensor dativo no 

processo de2431-93.2008.811.0050 e 3234-66.2014.811.0050, em trâmite 

na Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis – MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 1.793,02 (hum mil 

setecentos e noventa e três reais e dois centavos) Citado, o executado 

concordou com a execução. Vê-se que foi feita atualização dos valores 

dos honorários dativos, conforme cálculo apresentado no ID.: 26767708 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 2 URH’s, que perfaz o montante líquido de 

R$ 1.991,57 ( hum mil novecentos e noventa e hum reais e cinquenta e 

sete centavos). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BATISTA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 
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1001655-90.2019.8.11.0050. REQUERENTE: SAMARA BATISTA DE SA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

SAMARA BATISTA DE SA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que 

alega que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no 

valor de R$ 193,05 (cento e noventa e três reais e cinco centavos) com 

vencimento em 21/02/2017 e inclusão indevida em 09/07/2017. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito, 

contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da origem e 

legitimidade do débito. Portanto, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que 

a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

tocante a alegação de dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, uma vez que o débito em 

discussão somente foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 09/07/2017, e no cadastro de pessoa física do Promovente consta 

débitos inscritos em datas posteriores, a PROCEDÊNCIA se impõe no 

tocante a indenização por danos morais, pois diz respeito a débitos 

pretéritos. No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Contudo, tendo a parte 

reclamante várias anotações posteriores é que esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

dos débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ 193,05 (cento e 

noventa e três reais e cinco centavos) com vencimento em 21/02/2017 e 

inclusão indevida em 09/07/2017; b) CONDENAR a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do 

NCPC. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001653-23.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por JOSE PAULO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que alega que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 121,13 (cento e vinte e um 

reais e treze centavos) com vencimento em 17/10/2016, inclusão indevida 

em 20/02/2017. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o 

débito, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

origem e legitimidade do débito. Portanto, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, inclusive trazendo 

aos autos conta telefônica com titularidade diversa do nome do autor. 

Importante frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 
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como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, fixo a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no 

valor de R$ 121,13 (cento e vinte e um reais e treze centavos) com 

vencimento em 17/10/2016, inclusão indevida em 20/02/2017. b) 

CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data; Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001667-07.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE PAULO CONCEICAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por JOSE PAULO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que alega que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 118,97 (cento e dezoito 

reais e noventa e sete centavos) com vencimento em 01/05/2018, inclusão 

indevida em 25/10/2018. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que 

ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de contestação, a 

Reclamada alega que o débito, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Importante frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, fixo a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no 

valor de R$ 118,97 (cento e dezoito reais e noventa e sete centavos) com 

vencimento em 01/05/2018, inclusão indevida em 25/10/2018. b) 

CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data; Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-44.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001671-44.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELIANA DA SILVA LAURINDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por ELIANA DA SILVA 

LAURINDO em face de BANCO BRADESCO S.A, em que alega que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 

159,35 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) com 

vencimento em 26/08/2016 e inclusão indevida em 23/09/2016. Pois bem. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de 

proteção ao crédito SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada 

alega que o débito é devido, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo 

fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de 

gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" ou 

histórico de utilização dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, 

a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). No tocante a alegação de dano moral, 

conforme dispõe a Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Assim, uma vez que o débito em discussão somente foi disponibilizado 

nos órgãos de proteção ao crédito no dia 23/09/2016, e no cadastro de 

pessoa física do Promovente consta débitos inscritos em datas 

posteriores, a PROCEDÊNCIA se impõe no tocante a indenização por 

danos morais, pois diz respeito a débitos pretéritos. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Contudo, tendo a reclamante várias anotações posteriores é que 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no 

valor de R$ 159,35 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos) com vencimento em 26/08/2016 e inclusão indevida em 

23/09/2016; b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com 

fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE VERTANO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001669-74.2019.8.11.0050. REQUERENTE: IZAQUE VERTANO GERMANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por IZAQUE VERTANO 

GERMANO em face de BANCO BRADESCO S.A, em que alega que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 

296,27 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) com 

vencimento em 10/01/2016 e inclusão indevida em 05/02/2016. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, uma vez 

que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do 

CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: 

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou com a 

negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de ofício, 

por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 
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uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) MÉRITO Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de proteção ao crédito 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é 

devido, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo fático probatório, 

verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

tocante a alegação de dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, uma vez que o débito em 

discussão somente foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 05/02/2016, e no cadastro de pessoa física do Promovente consta 

débitos inscritos em datas posteriores, a PROCEDÊNCIA se impõe no 

tocante a indenização por danos morais, pois diz respeito a débitos 

pretéritos. No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Contudo, tendo a reclamante 

várias anotações posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados 

pela Reclamada no valor de R$ 296,27 (duzentos e noventa e seis reais e 

vinte e sete centavos) com vencimento em 10/01/2016 e inclusão indevida 

em 05/02/2016; b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com 

fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-30.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001562-30.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ANTONIO JOSE FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por ANTONIO JOSE FERREIRA DE SOUSA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que alega que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 201,03 (duzentos e um 

reais e três centavos) vencimento em 01/07/2015 com inclusão indevida 

em 05/12/2015. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o 

débito, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

origem e legitimidade do débito. Portanto, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que 

a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 
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comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

tocante a alegação de dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, uma vez que o débito em 

discussão somente foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 05/12/2015, e no cadastro de pessoa física do Promovente consta 

débitos inscritos em datas posteriores, a PROCEDÊNCIA se impõe no 

tocante a indenização por danos morais, pois diz respeito a débitos 

pretéritos. No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Contudo, tendo a parte 

reclamante várias anotações posteriores é que esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

dos débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ 201,03 (duzentos 

e um reais e três centavos) vencimento em 01/07/2015 com inclusão 

indevida em 05/12/2015; b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001584-88.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JONAS LINHARES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por JONAS LINHARES DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que alega que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 149,97 (cento e quarenta 

e nove reais e noventa e sete centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que o débito, contudo, não trouxe aos 

autos documentos comprobatórios da origem e legitimidade do débito. 

Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, fixo a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00(quatro mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

dos débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ 149,97 (cento e 

quarenta e nove reais e noventa e sete centavos); b) CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data; Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001582-21.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NATAN JUNIOR SANTOS 

BARRETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por NATAN JUNIOR SANTOS BARRETO em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que alega que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 77,07 

(setenta e sete reais e sete centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que o débito, contudo, não trouxe aos 

autos documentos comprobatórios da origem e legitimidade do débito. 

Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, fixo a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00(quatro mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

dos débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ 77,07 (setenta e 

sete reais e sete centavos); b) CONDENAR a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 

1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir desta data; Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001517-26.2019.8.11.0050. REQUERENTE: RONALDO RAYZEL DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por RONALDO 

RAYZEL DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A, em que alega 

que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor 

de R$ 314,31 (Trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos) com 

vencimento em 10/10/2014 e inclusão indevida em 20/11/2014. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, uma vez 

que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do 

CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: 

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou com a 

negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de ofício, 

por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) MÉRITO Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 
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suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de proteção ao crédito 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é 

devido, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo fático probatório, 

verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

tocante a alegação de dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, uma vez que o débito em 

discussão somente foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 20/11/2014 e no cadastro de pessoa física do Promovente consta 

débitos inscritos em datas posteriores, a PROCEDÊNCIA se impõe no 

tocante a indenização por danos morais, pois diz respeito a débitos 

pretéritos. No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Contudo, tendo a reclamante 

várias anotações posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados 

pela Reclamada no valor de R$ 314,31 (Trezentos e quatorze reais e trinta 

e um centavos) com vencimento em 10/10/2014 e inclusão indevida em 

20/11/2014. b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com 

fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEY CORREIA LIMA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001514-71.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ROSELEY CORREIA LIMA DE 

OLIVEIRA RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos . Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por ROSELEY CORREIA 

LIMA DE OLIVEIRA RAMOS em face de ENERGISA MATO GROSSO S/A em 

que alega que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 39,44 (trinta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos ) com vencimento em 29/03/2016 e inclusão indevida em 23/0 

5/2016). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, 

uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de 

utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, conforme se 

vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou com a 

negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de ofício, 

por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) MÉRITO Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 
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do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que o débito, contudo, não trouxe aos 

autos documentos comprobatórios da origem e legitimidade do débito. 

Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no 

valor de R$ 39,44 (trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) com 

vencimento em 29/03/2016 e inclusão indevida em 23/05/2016); b) 

CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos 

artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-75.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVELO S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000977-75.2019.8.11.0050. REQUERENTE: AIRTON NICOLETTI 

REQUERIDO: LIVELO S.A., AVIANCA Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por AIROTN NICOLETTI em face de LIVELO S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 

27338558. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 27521722, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO BORBA DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001102-43.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FREDERICO BORBA DINIZ 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por FREDERICO BORBA DINIZ em face de AZUL LINHAS 

AEREAS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 27814249, e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE OAB - AL6033 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001818-70.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CARLA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovente em sede 

de impugnação, incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade 

de perícia grafotécnica do documento (TOI- TERMO DE OCORRÊNCIA DE 

INSPEÇÃO) acostado nos presentes autos. Apesar das alegações da 

Promovente, não há necessidade de realização de perícia para o deslinde 

da causa, sendo assim, os autos encontram-se maduro para prolação de 

sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida 

dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando 

à declaração de inexistência de débito e condenação do reclamado ao 

pagamento de indenização por danos morais. A análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, no valor de 

R$ 64,11 (sessenta e quatro reais e onze centavos) com inclusão 

indevida em 14/09/2017. A Promovida, em sede de contestação, trouxe 

aos autos TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), colacionados no 

ID.: 25260983, o qual demonstra a origem dos débitos inscritos nos órgãos 

de proteção ao crédito, documentos este que consta as assinaturas 

convergentes com as transcritas na procuração e documentos pessoais 

apresentados pela autora. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a inadimplência da Autora, tais como, 

documentos pessoais fornecidos pela autora no momento da inspeção na 

rede de energia elétrica. Resta comprovado nos autos que a Promovida 

agiu com a cautela necessária para condução dos seus serviços, foi 

diligente na condução de seus negócios, em contrapartida a autora restou 

inadimplente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LUIZA DA SILVA ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001714-78.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELZA LUIZA DA SILVA 

ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 151,95 (cento e cinquenta e hum reais e 

noventa e cinco centavos) com inclusão indevida em 29/05/2016, bem 

como indenização por danos morais. A análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante 

afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida, em 

sede de contestação, trouxe aos autos documentos que comprovam a 

adesão aos serviços de telefonia pela Promovente; tais como, faturas 

telefônicas onde consta as ligações efetuadas; bem como contrato de 

adesão do plano telefônico assinado pela Autora conforme assinaturas 

acostadas nos documentos anexados a inicial; e por fim cópia do Registro 

Geral de Identificação da autora junto ao contrato firmado com a 

Promovida. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus de prova acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu 

ônus, pois colacionou aos autos os documentos necessários para 

comprovar a contratação dos serviços de telefonia/internet efetuado pelo 

Promovente. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Promovida em sua defesa 

formula pedido contraposto, para que a Promovente seja compelida a 

efetuar o pagamento do valor de R$ 151,95 (cento e cinquenta e hum reais 

e noventa e cinco centavos). Nesse sentido, inobstante as alegações 

formuladas pela parte reclamante, restou comprovada a utilização dos 

serviços fornecidos pela Promovida, fazendo jus ao recebimento ao valor 

que não foi quitado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela 

parte autora e, nos termos do art. 487, I do CPC, e, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto, condenando a Promovente a pagar o valor de R R$ 

151,95 (cento e cinquenta e hum reais e noventa e cinco centavos), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a 

partir da publicação desta sentença. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001576-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GOIANAO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001576-14.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GOIANAO COMERCIO DE 

ALIMENTO LTDA. - ME REQUERIDO: LACIANE ARRUDA DE LEMOS - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cuida-se de ação monitória proposta por GOIANÃO 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em desfavor LACIANE ARRUDA DE 

LEMOS – ME. Conforme se colhe do CPC, art. 700, a ação monitória possui 

rito próprio, de modo que não resta possível a tramitação da respectiva 

demanda monitória nos limites da competência do Juizado Especial Cível. 

Impõe reconhecer a impossibilidade de sequência do feito neste Juizado 

Especial Cível. Frise-se que o rito previsto para a ação monitória se mostra 

incompatível com aquele estabelecido pela Lei nº 9.099/95, de modo que 

deve ser extinto o feito ante a inadmissibilidade de sua tramitação no 

Juizado Especial Cível. Posto isso, com forte na norma prevista no art. 51, 

inciso II da Lei nº 9.099/95 JULGO EXTINTO o feito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HUNGARO TONIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY RATIER MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002333-08.2019.8.11.0050. REQUERENTE: HUNGARO TONIN & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: DANIELY RATIER MARIANO Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 27668526, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HUNGARO TONIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMELA ORIANA DE JESUS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002334-90.2019.8.11.0050. REQUERENTE: HUNGARO TONIN & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: SAMELA ORIANA DE JESUS RODRIGUES Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 27668948, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001926-02.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI D APARECIDA PRUCH AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIZ SCZMANSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001926-02.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: LORENI D APARECIDA PRUCH 

AVILA EXECUTADO: ROBERTO LUIZ SCZMANSKI Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id.24899707 via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000169-70.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELIZABETH COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR Alega o Promovido 

Banco do Brasil, incompetência deste Juízo, tendo em vista ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação. Apesar das alegações 

do Promovido, diante da documentação acostada pela parte autora, vejo 

que os autos encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo 

qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA DECIDO. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Analisando os autos, DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, 

pois presentes os requisitos da lei 1060/50. A presente ação funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados do Promovente nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida a qual alega desconhecer sua origem, 

tendo em vista afirmar não possuir relação comercial ou financeira com a 

Promovida que justificasse a negativação nos valores de R$ 973,00 

(novecentos e setenta e três reais), REFERENTE AO CONTRATO Nº 

871273165, COM DATA DE INCLUSÃO NO SPC/SERASA DIA 08/08/2016; 

27/05/2017; e no valor de R$ 1.029,75 (hum mil e vinte e nove reais e 

setenta e cinco centavos) REFERENTE AO CONTRATO Nº 

40329083/871273165, COM DATA DE INCLUSÃO NO SPC/SERASA DIA 

08/08/2016; Pugna, ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como indenização por dano moral. A 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados do autor com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que o reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida em sua contestação alega que adquiriu onerosamente 

do Banco do Brasil, mediante Contrato de Cessão de Direitos, créditos de 

diversos devedores, entre eles o débito do Promovente, alega que a 

aquisição deu-se de boa-fé, requerendo assim, a improcedência da ação. 

Muito embora a parte promovida alegue a formalização de contrato de 

cessão de direito adquirido do Banco do Brasil S.A., o ônus de prova 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Apesar de afirmar que o débito é devido, e que tomou 

todas as cautelas necessárias para cadastro do Promovente, a Promovida 

não anexa aos autos nenhuma prova que colabore com o alegado, não 

traz aos autos documentos necessários para averiguar a origem da 

dívida. Destaco ainda que para configurar a cessão de crédito válida, 

necessário se faz que alguns procedimentos sejam atendidos, entre eles 

a notificação do devedor, consoante se observa nos artigos 290 e 294, 

Código Civil, notificação esta que não foi nem suscitada pela Promovida. A 

Promovida não agiu com a cautela necessária para condução dos seus 

serviços, deixou de ser diligente na condução de seus negócios, 

concorreu efetivamente para a ocorrência dos fatos. O Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, assim já decidiu: “DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO 

DEVEDOR – VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL – PROVA DA 

ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS 

RESTRITIVOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBRITRADO 

COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 

SENTENÇA ESCORREITA – DESPROVIMENTO. Revela-se legítima para 

figurar no polo passivo a parte responsável Pelo apontamento indevido do 

nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito. A cessão do 

crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Inteligência do art. 290, do C. Civil. Para que haja a inscrição 

lícita do nome do devedor nos cadastros restritivos, o débito deve existir e 

ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos, de modo que, a 

inscrição indevida, por si só configura o dano moral, gerando o dever de 

indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão do dano e à 

capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.” (TJMT – 

RAC nº 164.136/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. 

Cív. J. 1º.4.2015, DJe 14.4.2015). Dos autos extrai-se que as Promovidas 

não se desincumbiram de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. Conforme dispõe o artigo 186 do 

Código Civil, temos que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Conforme orienta o seguinte 

julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. 

AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade 

Civil, RT, p. 493). Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível o débito 

nos valores de R$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais), REFERENTE 

AO CONTRATO Nº 871273165, COM DATA DE INCLUSÃO NO 

SPC/SERASA DIA 08/08/2016; 27/05/2017; e no valor de R$ 1.029,75 (hum 

mil e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) REFERENTE AO 

CONTRATO Nº 40329083/871273165, COM DATA DE INCLUSÃO NO 

SPC/SERASA DIA 08/08/2016; B) CONDENO, as PROMOVIDAS 

solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Ato 

contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA ATIVOS S.A. SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, a qual desde já 

fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do 

Juizado. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SILVA ALVES PEDROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))
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JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000630-76.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ZELIA SILVA ALVES 

PEDROTTI REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 27738525, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-69.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001885-69.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 815,00 ( oitocentos e quinze reais) com inclusão 

indevida em 22/05/2018, bem como indenização por danos morais. A 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que a reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe aos autos 

documentos que comprovam a adesão aos serviços de cartão de crédito 

pela Promovente; tais como PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO onde 

consta a assinatura da autora conforme assinaturas acostadas nos 

documentos anexados a inicial; bem como cópia da documentação 

apresentada pela autora na contratação dos serviços de crédito, tais 

como Registro Geral de Identificação, Holerite, Comprovante de Endereço, 

dentre outros. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus de prova acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu 

ônus, pois colacionou aos autos os documentos necessários para 

comprovar a adesão ao serviços de cartão de crédito efetuado pela 

Promovente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-26.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002293-26.2019.8.11.0050. REQUERENTE: POLLYANA MACEDO PRADE 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 27721250, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE SANTANA OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))
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MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001878-43.2019.8.11.0050. INTERESSADO: JOSE SEBASTIAO DE 

SANTANA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a Promovida, que a 

presente ação deve ser extinta, tendo em vista que a Promovente não 

demonstrou a busca via administrativa para solução do problema, não 

podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar das alegações 

da Promovida, não é obrigatória a tentativa de solução administrativa para 

o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a negativação do nome da 

autora sendo assim, os autos encontram-se maduro para prolação de 

sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta 

por JOSE SEBASTIÃO DE SANTANA OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO, em que alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito no valor de R$ 563,29 (quinhentos e sessenta e três 

reais e vinte e nove centavos) com inclusão em 14/06/2019. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de 

proteção ao crédito SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada 

alega que o débito é devido, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo 

fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de 

gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" dos 

serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Contudo, tendo a reclamante várias anotações 

posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada 

no valor de R$ 563,29 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e nove 

centavos) com inclusão em 14/06/2019, Contrato nº 374856445000072CT. 

b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos 

artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-93.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MARQUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001713-93.2019.8.11.0050. REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO MARQUES 

BANDEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por LUIZ GUSTAVO 

MARQUES BANDEIRA em face de VIVO S.A em que alega que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 151,00 

(cento e cinquenta e hum reais) com inclusão em 06/01/2016. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao órgão de 

proteção ao crédito SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada 

alega que o débito é devido, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito. Analisando o conteúdo 
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fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de 

gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" dos 

serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Contudo, tendo a reclamante várias anotações 

posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada 

no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), data da inclusão: 

06/01/2016, CONTRATO nº 0262853456. b) CONDENAR a Reclamada em 

danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, 

ambos do NCPC. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AMORIM BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000115-41.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CELSO AMORIM BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por CELSO AMORIM BEZERRA em face de BANCO BRADESCO, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a 

parte Promovida informou o integral cumprimento da obrigação, conforme 

Id.: 24990881. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 25031832, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001265-23.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA NERI DE SOUSA 

HEIDEMANN REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN em face de 

TAM LINHAS AEREAS S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação, conforme Id.: 26713964. Isto posto, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 27863565, 

desde que conste no processo instrumento procuratório com poderes 

para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 460 de 2710



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001043-89.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SIMONE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por SIMONE PEREIRA DOS SANTOS em 

face de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o 

integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 25979060. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

26463449, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO GUADAGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AIOLFI TOZZO OAB - MG170774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001989-27.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MOACIR ANTONIO 

GUADAGNIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente insatisfatório, 

diante da má prestação de serviços pugna ser indenizado moralmente. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (negritei e destaquei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLARO a incompetência absoluta deste 

juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, 

julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento 

de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002542-74.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FRANKLIN PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M 

F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, 

da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 28024752 via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002543-59.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALCIONI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002543-59.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIO ALCIONI LIMA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M 
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F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, 

da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id.28025190 via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA YANKA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS 

1000205-15.2019.8.11.0050 REQUERENTE: BRUNA YANKA SILVA DE 

LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. 

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

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS 

1001654-08.2019.8.11.0050 REQUERENTE: RODRIGO FRANCA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - 

MT16873/O REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora manifestou-se 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

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

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

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de janeiro de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003077-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003077-97.2019.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere dos documentos apresentados na inicial, verifica-se alguma 

possível incompatibilidade entre eles e o pedido de gratuidade da Justiça. 

No instrumento contratual juntado pela própria Parte, nota-se que a 

aquisição do lote se deu mediante o pagamento de entrada em valor 

considerável. Assim, na celebração do contrato, o Requerente parece ter 

desembolsado quantia considerável, a desdizer a alegação de que não 

teria condições financeiras para o pagamento das custas processuais. 

Nesse contexto, não se admite a presunção de veracidade que 

normalmente vem com a simples declaração de hipossuficiência 

financeira. Dada a incompatibilidade entre a obrigação quitada e o pedido 

de gratuidade, o deferimento do benefício passa a ficar vinculado à 

comprovação inequívoca da falta de condições financeiras para o 

pagamento das custas. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 99, § 2º, 

do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a 

fim de que comprove o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da 

Justiça, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003735-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LECI MARIA MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF OAB - MT23768/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Autos nº 1003735-24.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a qualidade 

de segurada especial da Requerente pelo período exigido como carência 

pelo benefício pleiteado. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

testemunhal, justamente como forma de complementar aquilo que as 

alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de 

verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 
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antecipação de tutela pudesse afastar. É certo que a simples necessidade 

de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe 

considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados 

de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema 

processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário 

à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final 

transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor 

ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado 

por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. 

Esse dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com 

todos os seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Da mesma forma, diante da ausência da 

probabilidade do direito invocado, não há que se falar na concessão da 

tutela antecipada. Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento do Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF OAB - MT23768/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Autos nº 1003753-45.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a qualidade 

de segurado especial do Requerente pelo período exigido como carência 

pelo benefício pleiteado. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

testemunhal, justamente como forma de complementar aquilo que as 

alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de 

verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 

antecipação de tutela pudesse afastar. É certo que a simples necessidade 

de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe 

considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados 

de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema 

processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário 

à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final 

transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor 

ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado 

por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. 

Esse dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com 

todos os seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Da mesma forma, diante da ausência da 

probabilidade do direito invocado, não há que se falar na concessão da 

tutela antecipada. Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pelo Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento do Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000289-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MESSIAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000289-13.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituição financeira devidamente qualificada, em face de GILMAR 

MESSIAS, igualmente qualificado. Antes mesmo da integralização do polo 

passivo, o Requerente pediu a homologação do seu pedido de desistência 

da ação. É o breve relatório. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, 

nada obsta a homologação do pedido de desistência . Desnecessária, 

aliás, a intimação da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do NCPC, pois que 

sequer se cumprira a ordem de citação. Isso posto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pelo Requerente, declarando extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. 
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PROMOVA-SE, por fim, o levantamento da constrição lançada no cadastro 

do veículo. Custas pelo Requerente. Sem honorários. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003247-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER DOS SANTOS CABRAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003247-69.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.189,22 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: BANCO J. SAFRA S.A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS ARAUZ FILHO POLO PASSIVO: JADER DOS SANTOS CABRAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 9 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002917-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002917-72.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 10.752,73 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: OMNI FINANCEIRA S/A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELA FERREIRA TIBURTINO POLO PASSIVO: FRANCILENE ROSA DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", 

"Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. 

CAMPO VERDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002124-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE AGUIAR FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002124-70.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 19.080,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

LIMINAR] POLO ATIVO: Nome: PAULO CESAR DE AGUIAR FILHO 

Endereço: RUA RECIFE, 1066, CAMPO REAL, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

de que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

20/02/2020, às 13:00h no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor 
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de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003268-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE TERESINHA BURNIER COLDEBELLA (AUTOR(A))

NEOCIR LUIZ COLDEBELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003268-45.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 121.900,00 ESPÉCIE: [RESCISÃO / RESOLUÇÃO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] 

POLO ATIVO: Nome: NEOCIR LUIZ COLDEBELLA Endereço: RUA 

ARAPONGAS, 467, CIDADE ALTA, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

Nome: ELISANE TERESINHA BURNIER COLDEBELLA Endereço: RUA 

ARAPONGAS, 467, CIDADE ALTA, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: Nome: BRF S.A. Endereço: na Avenida Senador Atílio 

Fontana, 1800, Ala 01, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11/02/2020, às 16:00h 

no presente feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado 

sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE-MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO 

ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

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

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000849-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CAROLINE CATELLA GUSMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES GUSMAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000849-86.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 12.564,00 ESPÉCIE: [Fixação] POLO ATIVO: Nome: HELEN 

CAROLINE CATELLA GUSMAO Endereço: Rua Dois, S/N, São Miguel, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS 

ANTONIO ALVES GUSMAO Endereço: RUA ITURAMA, 70, BOSQUE DOS 

EUCALIPTOS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12233-595 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11/02/2020, às 17:00 h 

no presente feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado 

sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE-MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO 

ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

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

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003127-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003127-26.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 17.436,73 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO] POLO 

ATIVO: Nome: ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA SILVA Endereço: Rua 

Marino Catani, 1445, Campo Real II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02/03/2020, às 13:30 h 

no presente feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado 

sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE-MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO 

ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

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

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003346-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VIANA PELINI (AUTOR(A))

S. G. D. J. P. (AUTOR(A))

ALINE DE ARAUJO PELINI (AUTOR(A))

JAQUELINE ARAUJO PELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003346-39.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 183.653,48 ESPÉCIE: [SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] POLO ATIVO: Nome: JESSICA VIANA PELINI Endereço: 

domiciliado Rua Porto Velho, 470, Bairro Bom Clima, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 Nome: JAQUELINE ARAUJO PELINI Endereço: Rua Dona 

Isabel, 15, Quadra 02, Lote 16, 16, sem demais dados, SÃO CARLOS DO 

IVAÍ - PR - CEP: 87770-000 Nome: STHEFANY GABRIELY DE JESUS PELINI 

Endereço: Rua Gorgon Espindola, CASA 02,, 580, CENTRO, LAGUNA 

CARAPÃ - MS - CEP: 79920-000 Nome: ALINE DE ARAUJO PELINI 

Endereço: Rua Dona Isabel, 295, SEM DEMAIS DADOS, SÃO CARLOS DO 
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IVAÍ - PR - CEP: 87770-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, 10 ANDAR 

LADO B SALA 1.002 - PARTE, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - 

CEP: 06472-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de 

que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 02/03/2020, às 

14:00 h no presente feito, devendo as partes comparecerem no horário 

marcado sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções previstas 

em lei, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE-MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO 

ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

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

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001807-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RAMON ALVES MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001807-38.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 18.798,50 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO BRASIL SALIBA, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI POLO PASSIVO: PEDRO RAMON ALVES MARQUES 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", 

"Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. 

CAMPO VERDE, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001752-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

CREUZA FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

JOAO FERNANDES PIMENTA FILHO (REQUERENTE)

CLEUDIMAR FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

NORANI FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA, no prazo legal, conforme artigo 397, III, CPC, 

informar quais as circunstâncias em que se funda para afirmar que o 

contrato de seguro em questão existe, apresentando as provas 

correspondentes. Campo Verde, 15 de Janeiro de 2020 Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000784-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 
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AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO CAMPO VERDE, 15 DE 

JANEIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000896-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO (EXECUTADO)

MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO 

SOLICITAR O QUE ENTENDER DE DIREITO. CAMPO VERDE, 16 DE JANEIRO 

DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003762-07.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR REGINALDO DE AZEVEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003762-07.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Da análise dos autos, percebe-se que o Requerente é analfabeto, 

posto que assinou a procuração somente com sua digital. Como determina 

o art. 654 do Código Civil, nesses casos, a procuração, para ser válida, 

deve ser pública. Isso posto, INTIME-SE a Requerente, por meio de seu 

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

trazendo aos autos procuração pública. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002131-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FONTES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002131-62.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, 

Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. 

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 

de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000387-32.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Cuiabá, a fim de que 

lá se realize o estudo psicossocial junto à Requerente, que reside, ao que 

parece temporariamente, na Rua 35, Casa 03, Quadra 164, Bairro Pedra 

90. Após, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem quanto ao laudo 

psicossocial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 7 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GARDIM MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001496-47.2019.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à a) condição do Requerente como 

portador de deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial 

que causem impedimento de longo prazo de participação efetiva na 

sociedade; b) incapacidade de prover financeiramente a própria 

manutenção, nem de tê-la provida por sua família. A fim de fazer frente a 

tais questões, DEFIRO a produção de prova pericial, consistente em 

exame médico e estudo psicossocial. Considerando-se que a Parte Autora 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar 

as despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Sem prejuízo, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Setor Social, a fim de que apresente laudo do referido estudo 

social no prazo de 15 (quinze) dias. Juntado o laudo, e não havendo 

impugnação, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, apresentem suas alegações finais. Por fim, CONCLUSOS, para 
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sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003608-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURANI ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003608-86.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002050-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002050-16.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já apresentou 

seus quesitos, o Requerente poderá, se assim quiser, indicar os seus 

próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, INTIME-SE a 

Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo de 40 

(quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000828-76.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de abril de 2020, às 14:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003426-03.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003426-03.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Em detida análise à documentação juntada à inicial, percebe-se a 

ausência do prévio requerimento administrativo do benefício pleiteado. 

Dessa forma, não está devidamente preenchido o interesse de agir, aqui 

representado pelo prévio requerimento administrativo. Isso posto, 

INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 30 dias, emende a inicial, 

nos termos do art. 321 do NCPC, trazendo aos autos o indeferimento 

administrativo do pedido de concessão do benefício pleiteado, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem manifestação da Parte, 
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VOLTEM-ME os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003570-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA (REQUERENTE)

EDSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARLI SILVA MARQUES (REQUERENTE)

DONIZETE PERPETUO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

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

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003570-74.2019.8.11.0051 Alvará Judicial Despacho. Vistos 

etc. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que aponha seu 

parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 721, combinado 

com art. 725, VII, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003599-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA (REQUERENTE)

MARLI SILVA MARQUES (REQUERENTE)

DONIZETE PERPETUO SILVA (REQUERENTE)

EDSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

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

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003599-27.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que aponha seu 

parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 721, combinado 

com art. 725, VII, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003627-92.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003627-92.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003644-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003644-31.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003653-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003653-90.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003714-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003714-48.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 
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mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003780-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SENO HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

LEONILDA KRAUSE OAB - SC36751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003780-28.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-03.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. D. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, considerando a ausência 

das partes, bem como a certidão do Oficial de Justiça, quanto a tentativa 

de citação da parte requerida, IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO 

DA DEFENSORIA PÚBLICA, com a finalidade de manifestarem-se, devendo 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito. 

Campo Verde, 20 de Janeiro de 2020 Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000315-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. CAMPO VERDE, 20/01/2020. 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SELIO BETIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000504-23.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória na qual as Partes celebraram acordo 

extrajudicial. É o relato do necessário. Decido. Tratando-se de direitos 

disponíveis, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas Partes, nos termos do 

art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão da 

transação. Honorários como ajustados. Tendo havido renúncia ao prazo 

recursal, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 17 de setembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000922-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROZENDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 20/01/2020 ANALISTA 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001100-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 20/01/2020 ANALISTA 

JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143299 Nr: 1896-15.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio Epaminondas Matos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de março de 2019, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33076 Nr: 3195-08.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenotur Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LENOTUR TURISMO LTDA ME, CNPJ: 

05470233000171, Inscrição Estadual: 13.214.050-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/11/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LENOTUR TURISMO LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de NÃO PAGAMENTO DE TRFC, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8735/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/10/2010

 - Valor Total: R$ 222,73 - Valor Atualizado: R$ 222,73 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 3195-08.2010.811.0051 - 33076Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de bem prestigiar a citação pessoal da 

Executada Lenotur Turismo Ltda - ME, DETERMINO que se solicitem 

informações pelo Sistema Infojud, acerca de seu endereço atualizado.Em 

sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, observando-se as 

advertências consignadas na decisão inicial.Do contrário, se impossível a 

localização da Parte, DEFIRO, desde logo, o pedido de citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa 

hipótese, esgotado o prazo sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos 

à Procuradoria do Estado, a fim de que indiquem bens disponíveis da 

Executada, sob pena de suspensão do feito.Por fim, POSTERGO para 

depois da penhora a nomeação de Curador a Executada. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 11 

de maio de 2016.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 01 de agosto de 2019

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86519 Nr: 4328-46.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA 

ROSA LTDA, CNPJ: 03941150000600. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Município de Campo Verde ajuizou ação de 

EXECUÇÃO FISCAL em face de COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA 

ROSA LTDA alegando, em breve síntese, ser credor da importância de R$ 

184.952,20 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois 

reais e vinte centavos), conforme certidões de dívida ativa que integram o 

feito.

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A diligência 

solicitada já foi deferida em momento anterior.Isto posto, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão, citando-se a Executada por edital. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 

de julho de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanessa Silva Tiago 

Fujii, digitei.

Campo Verde, 01 de agosto de 2019

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114032 Nr: 4310-54.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Fernando Werle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON FERNANDO WERLE, Cpf: 

65468996120, Rg: 983.413, Filiação: Eraní Werle e Leonel Carlos Wenske 

Werle, data de nascimento: 22/10/1981, brasileiro(a), natural de Mal. 

Cândido Rondon-PR, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
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proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Banco do Brasil S/A, sociedade de enconomia mista, 

inscrito no CGC/MF 00.000.000/0001-91 ajuizou ação de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de CLEITON FERNANDO WERLE, 

brasileiro, solteiro, agricultor, portador do RG 983413 SSP/MT, inscrito no 

CPF 654.689.961-20 alegando, em breve síntese, ser credor da quantia 

atualizada de R$ 125.909,89 (cento e vinte e cinco mil novecentos e nove 

reais e oitenta e nove centavos), representada pela cédula rural 

pignoratícia 40/02442.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  4 3 1 0 - 5 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

114032ExecuçãoDecisão.Vistos etc.Nos termos do art. 782 do NCPC, 

DETERMINO a inclusão do nome da Executada nos cadastros de maus 

pagadores.No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de p. 88, em 

especial quanto à citação por edital da Executada.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 14 de junho 

de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanessa Silva Tiago 

Fujii, digitei.

Campo Verde, 01 de agosto de 2019

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73752 Nr: 2739-87.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Rosa Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2739-87.2012.811.0051 – 73752

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância da Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos apresentados na 

p. 230.

Em razão do valor da execução principal da Exequente ultrapassar o valor 

de 60 salários mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de 

precatório, conforme determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 

730, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 7.258,20, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 7.258,20.

Quanto ao valor principal, de R$ 72.581,99, DETERMINO seja expedido 

ofício requisitório de pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

Após, EXPEÇAM-SE os alvarás de pagamento nos termos expostos pelo 

Procurador da Exequente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de setembro de 2019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15256 Nr: 1178-38.2006.811.0051

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A, Lucien Fábio 

Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 Autos n° 1178-38.2006.811.0051 - 15256

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de penhora on line.

Assim, por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Feita a penhora. Quer a de dinheiro, quer a de bens, INTIMEM-SE as Partes 

para o que de direito.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, pessoalmente, para que 

indique bens disponíveis da Executada, em (10) dez dias, sob pena de 

suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de novembro de 2019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32545 Nr: 2661-64.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlei Dobler, Elizete Tolfo Dobler, Alexandre Adaelsio da 

Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 
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solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Exequente como Depositário.Caberá ao 

Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.Não sendo 

possível a penhora, qualquer que seja a espécie, INTIME-SE o Exequente, 

para que diga, inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.Em não 

havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 14 de novembro de 

2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137232 Nr: 9421-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”A 

importância de se reprimir tais condutas pelas partes é ressaltada, 

inclusive no art. 139, III e IV, do NCPC:“Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:(...)III – prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias;IV – determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária;”Seja como for, prudente que a 

Parte atue como colaboradora da justiça e atenda aos chamados quando 

solicitada. Dessa forma, INTIME-SE o Requerido, inclusive pessoalmente, 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique a correta 

localização do bem e com quem se encontra a posse, sob pena de 

incidência de multa única, desde logo arbitrada em R$ 10.000,00 e da 

tomada das demais medidas cabíveis, entre elas a de cunho criminal.Em 

sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado de 

busca e apreensão do veículo. Se ainda assim impossível a localização do 

bem, INTIME-SE o Requerente para que solicite o que de direito.Após, 

CONCLUSOS.Por fim, RECOMENDA-SE à Serventia do Juízo que procesa, 

junto ao Sistema Apolo, ao cadastramento dos Causídicos das 

Partes.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 25 de novembro de 2.019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146393 Nr: 3181-43.2018.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS, HFAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dangella Alves Moreira - 

OAB:27500, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O

 Autos n° 3181-43.2018.811.0051 - 146393

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Embora o Executado tenha apresentado vários comprovantes de 

pagamentos, supostamente capazes de quitar a obrigação principal, sem a 

incidência de juros e correção monetária, da análise dos referidos 

documentos, vislumbra-se que além de alguns apresentarem duplicidade, 

um deles diz a obrigação vencida anterior à data inicial da execução e, 

vários deles, são comprovantes provisórios de depósito.

No entanto, a fim de proceder à liquidação, ainda que provisória, do saldo 

devedor, os comprovantes temporários de pagamentos foram 

considerados, conforme cálculo em anexo.

Neste contexto, ainda resta inadimplido o equivalente a R$ 3.130,48, mais 

aquelas que eventualmente se vencerem no decorrer do processo.

 Assim, ao contrário do afirmado, o pagamento efetuado não é suficiente à 

soltura do Executado, de modo que, por si só, não pode autorizar a 

revogação da medida de coerção pessoal.

Decido.

Pelo exposto, MANTENHO incólume a ordem de prisão do Executado.

No mais, ABRA-SE vistas dos autos à Defensoria Pública e ao Promotor de 

Justiça, para que digam sobre a alegação de pagamento do Executado.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2.019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146393 Nr: 3181-43.2018.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS, HFAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dangella Alves Moreira - 

OAB:27500, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O

 Autos n° 3181-43.2018.811.0051 - 146393

Execução de Alimentos

 Despacho.

Vistos etc.

O comprovante apresentado pelo Executado aparentemente confere 

quitação à obrigação alimentar.

Isto posto, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, se por outro motivo 

ali não estiver preso.

Após, ABRA-SE vistas dos autos à Defensoria Pública e a Promotoria de 

Justiça para que digam acerca dos comprovantes apresentados.

Em seguida, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2.019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132453 Nr: 7151-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO 

- OAB:392020, Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:OAB/SP 

182.514, Tatiana Tiberio Luz - OAB:OAB/SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco), se manifeste 

quanto aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108858 Nr: 2060-48.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, Fabrício Guimarães dos Santos - 

OAB:19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78685 Nr: 3535-44.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Sandra Andrea Monari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fazenda Pública do 

Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto a manifestação acostada nas fls 177/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132284 Nr: 7041-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, Carlos Frederick S. I. de Almeida - OAB:OAB/MT 

7355-A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896-OAB/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, Lucas Bernardino - OAB:12.027 MT, Marciano Xavier 

das Neves - OAB:11.190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto ao desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 1707-37.2018.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdAdS, DFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143069 Nr: 1779-24.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Considerando o largo lapso temporal da petição retro, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

sobre o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78344 Nr: 3205-47.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96623 Nr: 2911-24.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha da Rosa Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros 

Betioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 475 de 2710



OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça devendo, para tanto, retirar a guia no "site" do TJMT e apresentar o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35277 Nr: 1817-80.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Roversi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Saúde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO - 

OAB:16706/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO SO AUTOS para a 

intimação parte Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao comprovante de pagamento acostado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79952 Nr: 327-18.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda, Valdinei de Oliveira 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7.102-B/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da Executada.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Exequente como Depositário.Caberá ao 

Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.No mais, nos 

termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome do Executado 

nos cadastros de maus pagadores.Não sendo possível a penhora, 

qualquer que seja a espécie, INTIME-SE o Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.Em não havendo 

manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo prescricional 

de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º NCPC.Por fim, OFICIE-SE aos Cartórios de Registros de 

Imóveis desta Comarca de Campo Verde – MT, e da Comarca de Cuiabá - 

MT, para que informem nos autos quanto a existência de imóveis 

registrados no nome da Requerida Amazon, bem como de seus sócios 

Vadinei de Oliveira Lopes, Rodrigo Octávio Ribeiro de Oliveira, e Carolina 

Ribeiro de Oliveira, exceto os imóveis alienados pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida.INTIME-SE o Município de Campo Verde – MT para que, na 

qualidade de litisconsorte assistencial, apresente nos autos relatório 

multidisciplinar ambiental, conforme requerido pelo Exequente.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 

de novembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 3560-23.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metade Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Lais Schwarz Viana Fernandes - OAB:OAB/MT 18264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Duarte da Costa - 

OAB:79340

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente 

ação.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios da Requerida, desde logo arbitrados em 15% do valor 

atualizado da causa, observando-se, em especial, a baixa complexidade 

da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 02 de dezembro de 2.019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84364 Nr: 3562-90.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lecinho Vicente Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metade Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Lais Schwarz Viana Fernandes - OAB:OAB/MT 18264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Duarte da Costa - 

OAB:79340, MARIANA MAGALHÃES MONTEIRO - OAB:80717

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente 

ação.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios da Requerida, desde logo arbitrados em 15% do valor 

atualizado da causa, observando-se, em especial, a baixa complexidade 

da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 02 de dezembro de 2.019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101713 Nr: 38-17.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embracon Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 3.465,60 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de 

fls. 22. Este valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 

1.732,80 (mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) para 

recolhimento de CUSTAS e R$ 1.732,80 (mil, setessentos e trinta e dois 

reais e oitenta centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for 

processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para 

a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do 

nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89698 Nr: 703-67.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geysa Luiza de Souza Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter Junio Alves dos Santos 

- OAB:MT/18.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 651,88 (seiscentos e cinquenta e um reais e oito centavos), a qual 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 29. Este valor deverá ser 

pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 238,48 

(duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) para fins de 

TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93957 Nr: 1996-72.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liosmar Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 14. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94363 Nr: 2148-23.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Hemelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S.A. Administradoraa de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseane Malheiros Alvim 

Parmigiani - OAB:18564, Manuela Insunza - OAB:11.582/ES

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos, a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de Ref. 25. Este valor 

deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40(quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

145,20(cento quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105900 Nr: 1171-94.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Morais Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Daniel Franca Silva - OAB:24.214/DF

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 60. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 2164-40.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Damasceno de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deposite em juízo a verba honorária do Sr. Perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124484 Nr: 3117-67.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi G. da Silva - 

OAB:277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte EMBARGANTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R $ 3405,14 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e quatorze 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 23. Este 

valor deverá ser pago de para recolhimento de CUSTAS. Fica ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for 

processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para 

a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do 

nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128101 Nr: 4794-35.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esequias Ampostulos de Evangelio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:155574/SP, HUDSON JOSÉ RIBEIRO - OAB:150.060/SP

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 32. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reias e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134752 Nr: 8215-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Negociador.Net Eireli-ME, Mari Beatriz Abreu Masuda 

Franken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Salustiano Senger, Deni dos Santos 

Senger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mari Beatriz Abreu Masuda 

Franken - OAB:OAB/SC 42.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 17. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e sessenta sentavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 
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número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 1101-09.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripina Francisca Xavier de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXEQUENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 12. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95408 Nr: 2501-63.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que no prazo de 15(quinze) dias, para dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102442 Nr: 253-90.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 915,34 (novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 37. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 457,67 (quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e R$ 457,67 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 

sete centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103461 Nr: 554-37.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Corrello Bastos, Fatima Rocio Correlo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 16. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34885 Nr: 1425-43.2011.811.0051
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Borges de Morais - Espólio, Neuza Arantes 

Leão Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, devendo, para tanto, retirar a guia no 

"site" do TJMT e comprovar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3509 Nr: 626-49.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Mosena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes, METALÚRGICA LCM 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Perci 

Bruno Scortegagna - OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudialu de Almeida 

Moraes - OAB:78.177/RS, Sebastião Pires de Moraes - OAB:4891/GO

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, retirar a carta precatória para ser distribuída na comarca de Rio 

Verde-GO, bem como comprovar nos autos a sua distribuição, no prazo 

de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103926 Nr: 675-65.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vicentina Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 30. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126312 Nr: 3982-90.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Sena Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Telecomunicações - 

EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 28. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118661 Nr: 552-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Monfernatti Felito, Antonio Carlos Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte EMBARGANTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe 

de R$ 2.054,56 (dois mil, cinquenta e quatro reais, cinquenta e seis 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 10. Fica 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor. 

O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 
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de Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se 

for processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. 

O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133632 Nr: 7682-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM- Comercio Peças Automotivas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DE VECCHI SEVIERO - 

OAB:22895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 671,81 (seissentos e setenta e um reais e oitenta centavos), a qual 

foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 25. Este valor deverá ser 

pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

258,41(duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) para 

fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 41-40.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGMR, MGMR, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acercada 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118392 Nr: 434-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roselio Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXEQUENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 3.707,68 (três mil, setecentos e sete reais, sessenta e oito 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. decisão Ref. 20. Este 

valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 1.853,84 

(mil,oitocentos e cinquenta e três reais, oitenta e quatro centavos) para 

recolhimento de CUSTAS e R$ 1.853,84 (mil,oitocentos e cinquenta e três 

reais, oitenta e quatro centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se 

for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, 

para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97184 Nr: 3088-85.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Pesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 557,81 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 38. Este 

valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta um 

centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 3499-31.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Caso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 1.983,40 (mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 25. Este 

valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 991,70 

(novecentos e noventa e um reais e setenta centavos) para recolhimento 

de CUSTAS e R$ 991,70 (novecentos e noventa e um reais e setenta 

centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94836 Nr: 2305-93.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Cesar Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 557,81 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 32. Este 

valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um 

centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75516 Nr: 494-69.2013.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamendo Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos da 2ª Instância, requerendo o que entender de 

direito, sob pena arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15092 Nr: 1012-06.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Checchin Júnior - 

OAB:3329/MT, Gilmar Viana Mourato - OAB:OAB/MT 12265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Geancarlos Zanatta - OAB:6134-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação do Exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente atualização do débito, já considerando o total existente na conta 

única, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29301 Nr: 3400-71.2009.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Sizuo Nozaki, Tiyomi Koshita Nozaki, 

Sebastião Nitsuyosi Nozaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William José de Araújo - 

OAB:3.928-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos da 2ª Instância, requerendo o que entender de 

direito, sob pena arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170014 Nr: 5447-66.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 
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OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170015 Nr: 5448-51.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsimar Oliveira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170016 Nr: 5449-36.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sousa Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170176 Nr: 5497-92.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170177 Nr: 5498-77.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 5499-62.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALMEIDA BILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170179 Nr: 5500-47.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170181 Nr: 5501-32.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsimar Oliveira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170182 Nr: 5502-17.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sousa Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167437 Nr: 4362-45.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PERERA FAGUNDES - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167442 Nr: 4364-15.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PERERA FAGUNDES - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aprensente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14019 Nr: 3475-52.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte exequente, no prazo de 15(quinze) dias,manifestar-se 

requerendo o que entender de direito, sob pena extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22874 Nr: 857-32.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ternes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Augusto Maciel, Antonio Leonardo de 

Souza & Cia Ltda, Antonio Leonardo de Souza, Lazaro Lucio de Carvalho 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Iracildo Pereira de Carvalho - OAB:7681, Ivanor 

Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Iracildo Pereira de Carvalho - OAB:7681

 INDEFIRO o pedido para suspensão da CNH do Executado. DEFIRO o 

pedido de penhora on line.Assim, por meio do Sistema Bacenjud, 

DETERMINO a indisponibilidade de eventuais valores depositados em 

aplicações financeiras dos Executados, limitada ao total da dívida.(...) 

cabe aos Executados, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir qualquer das 

hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do mesmo artigo, 

os Executados deverão ser intimados na pessoa de seu advogado, 

exceto se não houverem constituído, caso em que a intimação será 

pessoal. Apresentada insurgência pelos Executados, em respeito aos 

artigos 7º e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se 

manifeste a respeito em igual prazo.Após, imediatamente CONCLUSOS 

para deliberação.Em caso de penhora, NOMEIO a ilustre Defensoria 

Pública para patrocinar os interesses da Executada. (...) , DETERMINO o 

protesto à dívida alimentar.Além disso, DECRETO a sua prisão civil por 60 

(sessenta) dias, EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em 

desfavor do Executado Antônio Leonardo de Souza, a ser cumprido no 

endereço em que foi citado.Em caso de pagamento integral, recolha-se o 

mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, conforme o 

caso.Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, pessoalmente, para 

que indique bens disponíveis dos Executados, em (10) dez dias, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo 

manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo prescricional 

em cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 

921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os 

autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25561 Nr: 3505-82.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR Engenharia Avaliações e Projetos Urbanísticos, João 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 484 de 2710



Edno Conte, Luiz Foletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Charles Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896-OAB/MT, Lucas 

Bernardino - OAB:12.027 MT, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11.190/MT, Tiago Andre Vivas da Silva - OAB:15981

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte exequente, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens disponíveis do executado sob pena de suspensão do feito, 

na forma do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102471 Nr: 259-97.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto aos documentos juntados acostado Ref: 61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34452 Nr: 991-54.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Fátima Simionato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Rech Zanchetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens a 

penhora, sob pena de restar configurado ato atentatório à dignidade da 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21385 Nr: 3701-86.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadia S/A, Eder R. Pires de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Comis Anciello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:6668, 

Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/MT, Júlio Cesar Goulart Lanes - 

OAB:13329-A, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT, MARCUS 

VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - OAB:130124, Taísa 

Fernandes da Silva Peres - OAB:OAB/MT 12815/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Fernandes Peres - 

OAB:68195/RS, Marcio Gindri Ancinello - OAB:57626/RS

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto ao desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30109 Nr: 218-43.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): San Marino Eletromóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, considerando a pressindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE RECORRIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24346 Nr: 2315-84.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo, Selina Delesia Botan 

Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, Patrícia Aline Ramos - 

OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - OAB:9899/MT, Samir 

Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto ao comprovante de pagamento acostado nas fls 

205/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14135 Nr: 65-49.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Geraldo Bravin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pietro Materassi, Agropecuária Morro Verde de 

Quatá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosa de Rezende 

Hoshika - OAB:12102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto ao desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 115905 Nr: 5114-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STOCKTON-AGRIMOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroseeds Produtos Agricolas Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, efetuar corretamente o recolhimento das custas da carta 

precatória, tendo em vista que o ofício de referência 36, faz menção ao 

processo já distribuído na Segunda Vara Cível da Comarca de Capão da 

Canoa- RS, sob o nº 141/1.18.0003754-3, devendo, portanto, ser 

encaminhado o comprovante no email indicado no respectivo ofício, qual 

seja: frcapcanoa2vciv@tjrs.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 677-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVCG, CMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Certifico e dou fé que a parte autora, intimada pessoalmente, deixou 

transcorrer o prazo, permanecendo inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109277 Nr: 2179-09.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGPR, EVRP, VARP, WVRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, devendo solicitar o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15003 Nr: 929-87.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Prati, Soneide Macarini Prati, Antonio 

Carlos Prati, Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - 

OAB:23931/A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto à petição de fls 316/319.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7064 Nr: 1392-34.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz de Oliveira - 

OAB:3650/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, para que no prazo de 15 (dias), manifeste-se 

quanto à petição do executado acostada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31463 Nr: 1574-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalino Fernando Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto ao desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31597 Nr: 1710-70.2010.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalino Fernando Lehnen, Jacqueline Izolde Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto ao desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72188 Nr: 1177-43.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, para que no prazo de 15 (dias), manifeste-se 

quanto à petição do executado acostada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 5499-62.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALMEIDA BILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Tendo em vista a inércia dos recuperandos, IMPULSIONO estes autos 

para a INTIMAÇÃO da Administradora Judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170176 Nr: 5497-92.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Tendo em vista a inércia dos recuperandos, IMPULSIONO estes autos 

para a INTIMAÇÃO da Administradora Judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170177 Nr: 5498-77.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Tendo em vista a inércia dos recuperandos, IMPULSIONO estes autos 

para a INTIMAÇÃO da Administradora Judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32361 Nr: 2477-11.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls 155/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11595 Nr: 1112-92.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT, 

Pedro Evangelista de Ávila - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para 

comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento das 

custas para envio e distribuição da Carta Precatória endereçada à 

Comarca de Paranatinga-MT, conforme item 2.3.11 da CNGC-MT a seguir 

transcrito.

 2.3.11 – No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tj.mt.gov.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4315 Nr: 217-39.2002.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Brasileiro de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamil Indústria e Comércio de Milho e Derivados 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte requerente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender de direito para o prosseguimento do presente feito, tendo em 

vista a extinção sem julgamento do incidente apenso (n.º 

623-98.2018.811.0051 - Cód. 140529).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 89003 Nr: 488-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, Lourdes Conceição 

Neumann, Christian Aloysio Neumann, Fabiane Arruda de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SANTOS 

MEZACASA - OAB:75480, GRAZIELLA YUMI OGAKI ADAO - 

OAB:72493

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81666 Nr: 1633-22.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Rosangela da Rosa Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON DIEGO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116166 Nr: 5270-10.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

para comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento das 

custas para envio e distribuição da Carta Precatória endereçada à 

Comarca de Primavera do Leste-MT, conforme item 2.3.11 da CNGC-MT a 

seguir transcrito.

 2.3.11 – No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tj.mt.gov.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115759 Nr: 5044-05.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Casola, Marli Casola, Airton Casola & Cia 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125883 Nr: 3784-53.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinomércio Leocir Gueno-ME, Dinomércio 

Leocir Gueno, Supermercado Gueno Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender de direito para o prosseguimento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127096 Nr: 4329-26.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLS, ACSR, LASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que o requerido não foi 

localizado e para evitar futura alegação de nulidade, IMPULSIONO OS 

AUTOS para a parte autora, por meio de seu advogado, manifestar-se 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender 

de direito para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120217 Nr: 1267-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Wilson Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIMA THAYS DIAS DE 

MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 3262-31.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Inês Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93197 Nr: 1704-87.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia de Freitas dos Reis, Wilson Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito, informando especialmente se foi 

cumprida a decisão proferida em 27/06/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111648 Nr: 3188-06.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, 

Wellington de Araújo Castro, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, tendo em vista o endereço informado na petição retro. O 

respectivo comprovante de pagamento deverá ser anexado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 2557-14.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionilse Maria Stein - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls 154/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17371 Nr: 3262-12.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito sob pena de suspensão e encaminhamento ao arquivo provisório, 

bem como para, no mesmo prazo, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de avaliação, caso 

ainda possua interesse em tal providência, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6555 Nr: 911-71.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Denti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Hilton Feitor dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de suspensão do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6700 Nr: 1055-45.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredro Volpe - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão solicitado, impulsiono estes autos para a intimação da parte 

exequete para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender 

de direito quanto ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13046 Nr: 2521-06.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Têxtil Condor Cotton Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aloísio da Rosa Haas - 

OAB:9038/MT, Estela Maris Pivetta - OAB:6722/MT, Nícia da Rosa 

Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13300 Nr: 2621-58.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Salvador 

Kauffman - OAB:168804/SP, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610, Hermano de 

Villemor Amaral Neto - OAB:109098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79561 Nr: 65-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Passoni, Oranil Passoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

do exequente para cumprir a determinação proferida na decisão de fls. 

125/128, manifestando quanto aos valores depositados pelo terceiro 

interessado, e indicando, caso houver, valroes remanescentes, indicando 

ainda a conta a qual deverão ser transferidos os valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74124 Nr: 3111-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. O. Transportes Ltda ME, Marco Aurelio 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte autora, para que no prazo 15 (quinze) dias, apresente 

nos autos o comprovante de pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87100 Nr: 4658-43.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos 

autos o endereço atualizado do executado a fim de possibilitar sua 

intimação quanto à penhora e avaliação realizada na presente execução, 

ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão e remessa 

dos autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou 

advento do prazo prescricional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83279 Nr: 2789-45.2014.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Guanabara Ltda-ME, Algodoeira 

Guanabara Ltda-Me, Banco Santander (Brasil) S/A, Scania Banco S/A, 

Caixa Economica Federal - Caixa, Continental do Brasil Produtos 

Automotivos LTDA, Vilson Paulo dos Reis, Ferreira de Souza & Barcelos 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:34095, ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:55499, Giuliana Cáfaro Kikuchi - OAB:132.592, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, Karina Ribeiro Novaes - 

OAB:197105, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, 

Marcos André Honda Flores - OAB:OAB/MT 9.708-A., Maria Carilina 

Ferraz Cáfaro - OAB:183.437, Mário César Crema - OAB:3873/MT, 

Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, Rodrigo Sarno Gomes - 

OAB:OAB/SP 203.990
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO o encerramento da recuperação judicial de Transportadora 

Guanabara Ltda-ME e Algodoeira Guanabara Ltda-ME. Em consequência, 

com fundamento no art. 63 da Lei de regência, DETERMINO: I – o 

pagamento de eventual saldo de honorários ao administrador judicial, 

mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação 

do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo; II – a apuração e 

recolhimento de eventual saldo de custas e despesas processuais; III – a 

apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, caso 

não tenha apresentado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando 

sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor; IV – a 

dissolução do Comitê de Credores, se houver, e a exoneração do 

administrador judicial; V – que seja oficiado à Junta Comercial do Estado 

de Mato Grosso para que proceda à exclusão da expressão “EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de todos os atos, contratos e documentos 

firmados pelas Recuperandas (art. 69 da Lei 11.101/05); VI – que seja 

oficiado aos cartórios de protestos desta comarca e/ou de outra 

localidade, bem como o SPC/Serasa para que procedam ao levantamento 

de eventuais protestos e/ou negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito do nome das Recuperandas, sócios e avalistas, em relação às 

dívidas que estiverem incluídas no plano de recuperação judicial; VII – a 

devolução dos livros contábeis, fiscais e/ou outros documentos das 

Recuperandas, caso seja requerido, mediante cópias nos autos; VIII – que 

seja comunicado o Ministério Público, à Corregedoria-geral da Justiça, às 

Fazendas Públicas e demais órgãos públicos, para as providências 

cabíveis. Sem prejuízo, AUTORIZO o pagamento dos créditos trabalhistas 

remanescentes de acordo com o plano de recuperação judicial 

homologado, evidentemente respeitando os prazos e deságios ali 

estabelecidos. No mais, INTIMEM-SE as Credoras ANTT, Caiado Pneus e 

Vigo Auto Peças para que tomem conhecimento dos depósitos judiciais 

efetuados e procedam ao respectivo levantamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90427 Nr: 915-88.2015.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055, Willian Nascimento Fonseca - OAB:MT0017827O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência dos 

valores bloqueados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 2018-33.2015.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Librelato S.A. Implementos Rodoviários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo João Ferreira - 

OAB:1.967/SC, Mauri Nascimento - OAB:OAB/SC 5938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Tito Schenini 

Cademartori Neto - OAB:65.444/PR, Karlos Lock - OAB:16.828/MT, 

Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar bens disponíveis do executado, ou para 

que solicite as diligências que entender necessárias, sob pena de 

suspensão do feito (art. 921, III e §§ do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123610 Nr: 2708-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Vanusa Pereira Prado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140825 Nr: 765-05.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N.H. Transportes Ltda, Rubens Tonsis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Eberhard - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23798 Nr: 1761-52.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Val Pax do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Pinheiro Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O, Stephanea Luccia Giannetta Lehnen - OAB:24844/O

 (...) DEFIRO parcialmente os pedidos de p. 163/168, apenas para 

determinar o desbloqueio dos valores correspondentes ao recebimento de 

proventos de aposentadoria e pensão, correspondentes ao total de R$ 

1.771,79.Por outro lado, mantenho o bloqueio efetivado correspondente ao 

remanescente de R$ 772,94. (...) EXPEÇA-SE mandado de avaliação dos 

bens indicados pela Executada, (...) .Juntado o laudo, INTIMEM-SE as 

Partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o valor 

atribuído ao imóvel. (...) .Inexistindo impugnação, ou na hipótese do não 

interesse na adjudicação do bem, fica desde já determinada a realização 

do leilão judicial no prazo de 90 dias.Para tanto, NOMEIO, desde logo, o 
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Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT nº 019 (...) .Ao 

Leiloeiro, ARBITRO comissão correspondente a 2,5% do valor da 

avaliação, suportada pelo Executado, nas hipóteses de adjudicação ou de 

remissão, e a 5% do valor do bem em caso de arrematação, paga pelo 

arrematante. NTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em aceitando o encargo, e 

atendendo às disposições do art. 884 e 887 do NCPC, disponibilize data 

para a realização do leilão.Não sendo possível a concretização do leilão 

por meio eletrônico, deverá realizar-se de forma presencial, a ser 

efetivado no Átrio do Edifício do Fórum, em conformidade com o disposto 

no §3º, do art. 882, do NCPC.Na hipótese de não haver lance igual ou 

superior à avaliação, haverá a necessidade de segundo leilão, no qual o 

bem não poderá ser arrematado em valor vil, atentando-se ao disposto no 

art. 891, parágrafo único, do NCPC.O Sr. Leiloeiro, com pelo menos 5 

(cinco) dias de antecedência, deverá cientificar o Executado, por meio de 

seu Advogado, ou por correio, se não tiver Procurador constituído (art. 

889, I, do NCPC), bem como os terceiros eventualmente arrolados nos 

incisos II a VIII do art. 889 do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 de janeiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24344 Nr: 2313-17.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo, Selina Delesia Botan 

Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos comprovantes de pagamentos apresentado nos autos fls 

245/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26261 Nr: 354-74.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury José Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29170 Nr: 3261-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Berto Rodrigues de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Certifico e dou fé que a parte executada, devidamente intimada por meio 

de seu advogado (DJE publicado em 05/06/2019), deixou transcorrer o 

prazo em branco, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS para intimar o 

autor, com o escopo de solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32571 Nr: 2688-47.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cadore Bidoia e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Mendes Antunes, Gilmar Antunes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Jones Souza Filho - OAB:16.702

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que entenderem de direito para o prosseguimento do presente 

feito, informando especialmente se houve o adimplemento do acordo 

entabulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 2762-04.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Gonçalves dos Santos, Luis Carlos 

Denti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé que a parte executada, intimada (DJE 10423, publicado 

em 29/01/2019)deixou transcorrer o prazo, razão pela qual, IMPULSIONO 

OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, solicitar o que 

entender de direito, para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71700 Nr: 691-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimação da 

parte EXEQUENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do 

depósito feito pela parte Executada fls. (141/142), bem como indicar conta 

corrente para transferência do valor, requerendo o que entender de 
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direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78346 Nr: 3207-17.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA BARROS BOTEGA - 

OAB:114857

 Nos termos da legislação vigente, considerando que o largo lapso 

temporal que o ofício expedido foi encaminhado, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79605 Nr: 103-80.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odailza Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106632 Nr: 1427-37.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Casola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de suspenção do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003127-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003127-26.2019.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que as anotações em órgãos 

de proteção ao crédito impõem a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, 

restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida 

em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a 

celebração de simples contratos. Para além disso, tal como informado na 

comunicação direcionada ao Requerente, o inadimplemento, neste caso, 

poderá ensejar a interrupção do fornecimento de energia, assim a impor 

considerável prejuízo pessoal à Parte e à sua família. Essas restrições, 

inerentes às medidas questionadas, servem para a plena configuração do 

periculum in mora. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, nota-se, dos documentos emitidos pela 

Requerida, uma dupla revisão de faturamento, em razão de anormalidade 

supostamente suficiente a determinar faturamento inferior ao devido. 

Embora não seja do todo impossível a sucessão de duas irregularidades 

distintas – aliás, presume-se a boa fé do consumidor –, fato é que, ao 

menos no presente momento processual, a situação parece denotar algum 

excesso praticado pela Concessionária. Nesse contexto, tem-se por 

adequada a suspensão da exigibilidade do crédito faturado pela 

Requerida, até que sejam conhecidas todas as circunstâncias que 

gravitam em torno da questão. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 

300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente para 

determinar a suspensão da exigibilidade das faturas referentes à 

recuperação de energia. Sem prejuízo, DETERMINO que a Requerida 

proceda à baixa da anotação do inadimplemento da aludida fatura de 

quaisquer órgãos de inadimplentes, aí incluído serviço extrajudicial de 

protesto. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003735-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LECI MARIA MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF OAB - MT23768/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003735-24.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 
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Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a qualidade 

de segurada especial da Requerente pelo período exigido como carência 

pelo benefício pleiteado. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

testemunhal, justamente como forma de complementar aquilo que as 

alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de 

verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 

antecipação de tutela pudesse afastar. É certo que a simples necessidade 

de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe 

considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados 

de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema 

processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário 

à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final 

transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor 

ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado 

por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. 

Esse dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com 

todos os seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Da mesma forma, diante da ausência da 

probabilidade do direito invocado, não há que se falar na concessão da 

tutela antecipada. Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento do Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF OAB - MT23768/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003753-45.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a qualidade 

de segurado especial do Requerente pelo período exigido como carência 

pelo benefício pleiteado. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

testemunhal, justamente como forma de complementar aquilo que as 

alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de 

verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 

antecipação de tutela pudesse afastar. É certo que a simples necessidade 

de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe 

considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados 

de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema 

processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário 

à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final 

transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor 

ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado 

por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. 

Esse dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com 

todos os seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Da mesma forma, diante da ausência da 

probabilidade do direito invocado, não há que se falar na concessão da 

tutela antecipada. Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pelo Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento do Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003247-69.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER DOS SANTOS CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003247-69.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Por fim, POSTERGO a análise do pedido de exclusão das multas para 

depois do prazo de resposta, dada a constância em que se celebram 

acordos em ações como a presente. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003674-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PINHEIRO BERTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 11/02/2020 Hora: 16:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade. Campo 

Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003318-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 10/02/2020 Hora: 14:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como acerca da r. 

decisão id. 26606502. Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003021-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 29/01/2020 Hora: 13:30, à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

acerca da r. decisão id. 25833355. Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 

2019. LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001285-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS CANDIDO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para se manifestar acerca da proposta de acordo id. 

25519938, no prazo de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 7 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003436-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA TOBIAS EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO REIS (LITISCONSORTES)

 

Processo nº 1003436-47.2019.8.11.0051 Ação de usucapião ordinária de 

imóvel urbano. Vistos etc. Trata-se de ação de usucapião ordinária de 

imóvel urbano ajuizada por FRANCELINA TOBIAS EVANGELISTA, já 

devidamente qualificada nos autos. Entretanto, a inicial não merece pronto 

deferimento. Explico. Com efeito, extrai-se, de logo, que a requerente não 

indicou as pessoas que devem compor o polo passivo da ação e, 

tampouco, qualificou os confinantes a fim de possibilitar a citação destes. 

Além disso, não houve a apresentação de RT (anotação de 

responsabilidade técnica) do profissional que confeccionou a planta do 

imóvel, consoante recomenda a CNGC/MT. Diante do exposto, DETERMINO 

a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova emenda nos termos do art. 321 do novel Código de Processo 

Civil, qualificando o polo passivo e os confinantes do imóvel e 

apresentando o registro acima elencado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 05 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000811-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. L. S. (EXEQUENTE)
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G. L. A. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILA RODRIGUES SPEGGIORIN OAB - RS95910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS OAB - GO38894 

(ADVOGADO(A))

UBIRAMAR EDSON REZENDE OAB - GO9122 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000811-74.2018.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por 

GABRYEL LUCAS ALVES LIMA, representado por sua genitora THATIANE 

NATÁCIA LIMA DOS SANTOS, em face de DANILLO ALVES DE FREITAS, 

todos já devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que a parte 

exequente informa ter se mudado para o Município de Alvorada/RS, 

postulando, assim, pela remessa dos autos àquela Comarca (id. 

21497613). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que a competência 

para o julgamento da causa é fixada no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, nos termos do disposto no art. 43 do novo 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 43. Determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta. Tal disposição consagra o princípio da perpetuatio 

jurisdictionis, uma vez que a mudança superveniente de endereço não é, 

em regra, causa para a modificação da competência. HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR, ao comentar sobre o tema, leciona: Adota nosso 

Código, portanto, o princípio da perpetuatio iurisdictionis, que é norma 

determinadora da inalterabilidade da competência objetiva, a qual, uma vez 

firmada, deve prevalecer durante todo o curso do processo. A 

inalterabilidade, no entanto, é objetiva, isto é, diz respeito ao órgão judicial 

(juízo) e não á pessoa do juiz, pois este pode ser substituído. 

Encontramos exemplos de alterações supervenientes do estado de fato, 

que não influem na competência já estabelecida, nas mudanças de 

residência ou domicílio das partes, do valor da causa, do estado material 

ou da situação objeto da lide. (Curso de Direito Processual Civil - Volume I. 

55ª ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro: 2014. p. 204). Não obstante, o 

postulado da proteção integral à criança e ao adolescente, de estirpe 

constitucional, deve se sobrepor às regras gerais de competência. Logo, 

no que tange à resolução de conflitos envolvendo crianças e 

adolescentes, o norte deve ser sempre os seus interesses, atrelado ao 

princípio do juízo imediato, insculpido no art. 147, do ECA, o qual disciplina 

que melhor atende os objetivos traçados no Estatuto o juízo que tem 

possibilidade de interação mais próxima com a criança e seus 

responsáveis. Nesta linha de intelecção, é a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR. MUDANÇA DE 

DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. MENOR 

HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE PREPONDERANTE DESTE. MITIGAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). 

MUDANÇA PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO 

GENITOR/ALIMENTANTE. CONFLITO CONHECIDO. 1. A mudança de 

domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não 

é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento 

do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no 

art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da 

propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia. 2. Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, 

I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de 

competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio jurisdictionis, 

estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, 

a modificação da competência no curso do processo, sempre 

consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011). 3. O caráter 

continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social da 

ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio 

jurisdictionis. 4. Atenta a essas circunstâncias, já decidiu esta colenda 

Corte Superior que o foro competente para a execução de alimentos é o 

do domicílio ou da residência do alimentando (art. 100, II, do CPC), mesmo 

na hipótese em que o título judicial exequendo seja oriundo de foro 

diverso. Nesse caso, a especialidade da norma insculpida no art. 100, II, 

do CPC prevalece sobre aquela prevista no art. 575, II, do mesmo diploma 

legal. 5. Assim, se a mudança de domicílio do menor alimentando ocorrer 

durante o curso da ação de execução de alimentos, como ocorreu na 

hipótese, não parece razoável que, por aplicação rígida de regras de 

estabilidade da lide, de marcante relevância para outros casos, se afaste 

a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis. 6. 

Ademais, no caso em tela, o menor e a genitora se mudaram para o 

mesmo foro do domicílio do genitor, nada justificando a manutenção do 

curso da lide na comarca originária, nem mesmo o interesse do próprio 

alimentante. 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito da 3ª Vara de Cajazeiras - PB. (STJ, CC 134.471/PB, 2ª Seção, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 27.05.2015, sem grifos no original) Diante do exposto, 

nos termos do artigo 147, do ECA, e tendo em vista que a parte 

exequente, juntamente com sua genitora, possui endereço na Comarca de 

Alvorada/RS, DECLINO a competência para processamento e julgamento 

do presente feito e DETERMINO a remessa dos autos àquela Comarca, 

consignando as nossas homenagens. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 06 de dezembro de 2019. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001170-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA GANZER OAB - 008.600.971-02 (REPRESENTANTE)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. C. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1001170-87.2019.8.11.0051 Ação de alimentos. Vistos etc. É 

cediço que a citação é ato pessoal, consoante preconiza os arts. 238 e 

seguintes do novel Código de Processo Civil, de sorte que o contato 

telefônico havido entre o Sr. Oficial de Justiça e o requerido não supre sua 

ausência, razão pela qual INDEFIRO o pleito formulado pela parte autora no 

id. 22279315. Por conseguinte, uma vez que não localizado o demandado 

na adresse informada na exordial, DETERMINO a intimação da parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe endereço 

atualizado do réu ou requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 06 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001972-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

W. W. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. M. V. G. (REQUERIDO)

RONALDO CAMILO OAB - PR0026216A (ADVOGADO(A))

W. G. F. (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO o autor, requerido, e interessados, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(a, es), ou a Defensoria Pública, para que se 
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manifestem acerca do estudo psicossocial id. 23481442 e laudo pericial id. 

26396842 , no prazo de 10 (dez) dias. Campo Verde-MT, 7 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001472-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que até a presente data não houve resposta 

acerca do ofício id. 20884413. Que INTIMO as partes para se 

manifestarem, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 

(cinco) dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 7 de janeiro de 2020. 

assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001731-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN VICENTE DE SOUSA (EXECUTADO)

BRUNA BUSSATTO ZENI (EXECUTADO)

LINTO PAULO ZENI (EXECUTADO)

KASA NOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 23358483, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Campo Verde-MT, 7 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001278-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PRATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Autos nº 1001278-19.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial apesar de indicarem a incapacidade da 

Requerente em prover o seu próprio sustento, não são suficientes para 

comprovar a mesma incapacidade pelos membros componentes de sua 

família. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de estudo psicossocial, 

justamente como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais 

sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, 

sequer se alegou situação concreta de risco que só a antecipação de 

tutela pudesse afastar. Realmente, segundo a Requerente, a liminar seria 

imprescindível porque, do contrário, a Requerente poderiam vir a sofrer 

mais danos com a demora do andamento processual. Tal relato, 

entretanto, não descreve situação de risco autorizadora da antecipação 

de tutela. Em outras palavras, não se tem, nessa descrição, periculum in 

mora. É certo que a simples necessidade de o autor buscar no Judiciário a 

satisfação de seu direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os 

atos processuais sejam realizados de maneira célere, a necessária 

obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que 

não sejam tão eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação 

pelo devedor. O próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano 

decorrente do tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes 

a uma decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o 

decorrer desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha 

direito. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento da antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância 

outra que faça insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a 

importantíssima lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), 

mesmo os processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos 

às partes, prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. 

Não aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 18 de 

setembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000357-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DA SILVA PONTES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que a parte autora não atendeu a intimação 

id. 22854144. Que INTIMO a parte requerente para que impulsione o feito 

no feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, III, do CPC. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 7 de janeiro 

de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DE GODOI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerida CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA, E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO, na pessoa de seus procuradores, 

acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - 

PROCESSUAL Data: 13/02/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na sala de 

audiências do CEJUSC (edifício do fórum). Campo Verde-MT, 7 de janeiro 

de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DE GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 13/02/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), no endereço acima 

indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade. Campo Verde-MT, 7 de janeiro de 2020. assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003303-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA TEIXEIRA FAUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 29/01/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), no endereço acima 

indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade, bem como acerca da r. decisão id. 26604649. Campo 

Verde-MT, 8 de janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003308-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAILTON ALVES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 28/01/2020 Hora: 16:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), no endereço acima 

indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade, bem como acerca da r. decisão id. 26605732. Campo 

Verde-MT, 8 de janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003321-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIARA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 11/02/2020 Hora: 15:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

acerca da r. decisão id. 26604672. Campo Verde-MT, 8 de janeiro de 

2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MONTECCHI VITORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA ARAUJO (RÉU)

JOSUE DA SILVA ARAUJO (RÉU)

ACQUAVILLE ASSOCIACAO DE RECREIO RURAL (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 11/02/2020 Hora: 15:30, à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade. Campo Verde-MT, 8 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003444-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. B. G. (REQUERENTE)

D. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/02/2020 Hora: 13:50 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 
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comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como acerca da r. 

decisão id. 26947537. Campo Verde-MT, 8 de janeiro de 2020. assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003035-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE LORINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/02/2020 Hora: 16:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

acerca da r. decisão id. 26791475. Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 

2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002421-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO APARECIDO FRERES DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/02/2020 Hora: 15:50 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

acerca da r. decisão id. 26863811. Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 

2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003385-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KULESZA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA ARAUJO (RÉU)

JOSUE DA SILVA ARAUJO (RÉU)

ACQUAVILLE ASSOCIACAO DE RECREIO RURAL (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/02/2020 Hora: 15:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como acerca da r. 

decisão id. 26962575. Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 2020. assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003045-92.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/02/2020 Hora: 14:50 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum),devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como acerca da r. 

decisão id. 26846828. Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 2020. assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003386-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI SUHRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/02/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como acerca da r. 

decisão id. 26885907. Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 2020. assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003461-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. X. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 28/01/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 26959642. Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 

2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002936-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. M. (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/02/2020 Hora: 17:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27556562. Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 

2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002062-93.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para atender a decisão id. 12345678, no prazo de 5 

(cinco) dias. Campo Verde-MT, 10 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000367-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOFEGE FIACAO E TECELAGEM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DE FATIMA BAPTISTELLA OAB - SP236997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da informação id. 

27349338, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, nos termos da decisão id. 15858892. Campo Verde-MT, 13 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003317-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DTI SEMENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (EXECUTADO)

 

Processo n° 1003317-86.2019.8.11.0051 Execução de título extrajudicial. 

Vistos etc. Trata-se de execução promovida por DTI SEMENTES S/A em 

face de JORGE VICENTE CORADINI, ambos já devidamente qualificados, 

em que a parte exequente apresenta como título extrajudicial o “contrato 

de venda e compra de semente de soja e outras avenças nº 241/2018”. 

Ocorre que a inicial não comporta pronto deferimento. E o primeiro 

argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o contrato 

apresentado não tem o status de título executivo, consoante previsão do 

art. 784, inciso III, do novel Código de Processo Civil, máxime porque 

confeccionado com a presença de apenas uma (01) testemunha. Sob 

outro prisma, embora o crédito fustigado pela parte exequente tenha como 

pressuposto a entrega das sementes de soja ao devedor, a inicial não foi 

instruída com qualquer prova de que a prestação assumida pela 

vendedora foi regularmente cumprida. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua a 

execução com título exequível, bem como apresente o comprovante de 

entrega do produto objeto do contrato de compra e venda, sob pena de 

indeferimento da inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 06 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001229-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR MARIA DA PAZ CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ OAB - MT22861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da proposta de acordo 

id. 26374749, no prazo de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 13 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da proposta de acordo 

petição id. 26372517/26373989, no prazo de 5 (cinco) dias. Campo 

Verde-MT, 13 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NOVAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO as PARTES, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifestem acerca da proposta de 

honorários apresentada pelo perito nomeado (id. 25313827), no prazo de 

5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 14 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002201-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REJANE BORN MEINKE (AUTOR(A))

HELIO AFONSO MEINKE (AUTOR(A))

IVANIA DA COSTA CONCEICAO (AUTOR(A))

HERLAN ROGERIO MEINKE (AUTOR(A))

MEINKE & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte embargante, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da impugnação e 

documentos apresentada (id. 21367743), no prazo de 15 dias. Campo 

Verde-MT, 14 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001286-93.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRONI PERON FERRARI (EXECUTADO)

ZELIRIO PERON FERRARI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que por orientação judicial, INTIMO a parte 

exequente, na pessoa de seu(ua,s) procurador(a, es), para que se 

manifeste acerca da petição e documentos id. 27405242, no prazo de 5 

dias, ou requeira o que entender de direito. Campo Verde-MT, 14 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002461-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. B. (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona URBANA, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

busca e apreensão. Outrossim, quanto ao valor pago equivocadamente, 

id. 23668712, poderá requerer restituição, conforme orientação disponível 

no endereço eletrônico: http://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/. Campo 

Verde-MT, 14 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000057-64.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência de conciliação designada para 

25/02/2020, às 13h00min, à realizar-se na sala de audiências do CEJUSC 

(edifício do fórum), no endereço acima indicado, devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 28039240. Campo Verde-MT, 15 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001707-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO FLORIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que devidamente citado, o requerido nada 

manifestou. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para impulsionar o feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Campo 

Verde-MT, 16 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001662-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO LUIZ SOSTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para se manifestar acerca do laudo pericial 

complementar id. 25095576, no prazo de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 

16 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001875-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO CECCONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que transcorreu "in albis" o prazo para a 

parte requerida apresentar contestação. Que INTIMO a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 16 

de janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO SECUNDINO HIPOLITO (EXECUTADO)

 

Processo nº 1002878-75.2019.8.11.0051 Execução de título extrajudicial. 

Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de JAIRO SECUNDINO HIPOLITO, ambos 

já devidamente qualificados. Instada a manifestar, a parte exequente 

informou não mais possuir interesse no prosseguimento do feito, 

postulando, assim, pela extinção da execução em razão da desistência 

(id. 25652871). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que as execuções 

diferem-se significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já 

possuem título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar. 

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento. 

Com efeito, dispõe o art. 775, do novel Código de Processo Civil que “o 

exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva”. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência aduzido pela parte exequente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII c/c art. 775, ambos do novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 775, inciso I, do NCPC. DEIXO de arbitrar 

honorários advocatícios, eis que não houve intervenção da parte 
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executada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 06 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002047-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE MARIA BATISTA PALOMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - 293.268.851-00 (PROCURADOR)

JAQUELINE MILLER BATISTA OAB - 715.240.521-24 (REPRESENTANTE)

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA (REU)

JOSIAS CONCEICAO DA SILVA (REU)

MARIA MACARINI ECHERT (REU)

OTAVIO ECKERT (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 02 

(duas) diligências na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

citação. Campo Verde-MT, 16 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA ROSALIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000351-53.2019.8.11.0051 Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais. 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ELUANA 

ROSALIA DE MORAES em face de GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS 

PARA MEIO DE PAGAMENTO S/A, julgada procedente no id. 23779714. 

Extrai-se que a parte executada cumpriu com a obrigação (id. 

25832012/25832524). Intimada, a parte credora concorda com os valores 

depositados, postulando, assim, por seu levantamento (id. 25940776). Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De início, convém explicitar que estar-se diante de cumprimento 

voluntário de sentença, eis que a parte sucumbente cumpriu a obrigação 

que lhe incumbia previamente à deflagração da fase executória pela parte 

credora. No mais, e consoante narrado acima, extrai-se dos autos que 

razão não persiste para o prosseguimento deste processo, uma vez que a 

parte credora concorda com os valores depositados espontaneamente 

nos autos pelo devedor. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do novo Código 

de Processo Civil. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento 

em favor da parte exequente, observando a conta bancária indicada pela 

parte credora. Sem custas e despesas processuais. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 13 de janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003660-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE 

SORRISO - COOPSERV S (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)

ANA CAROLINA SANT ANA BRAGA BLUME (IMPETRADO)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Verde (IMPETRADO)

 

Autos nº 1003660-82.2019.8.11.0051 Mandado de segurança com pedido 

de liminar. Decisão. Vistos etc. De proêmio, verifica-se que a irresignação 

da impetrante repousa no fato de que a Administração Pública Municipal 

vedou a participação de cooperativas no pregão nº 133/2019 (item 3.5.d), 

sendo que ao ser indagada por meio de impugnação e pedido de 

esclarecimentos, a municipalidade limitou-se a justificar que a medida seria 

corolária ao fato de que foi obrigada a suspender certame semelhante no 

ano de 2018 em virtude de representação externa n TCE, ratificada por 

decisão judicial proferida no mandado de segurança nº 

1000987-53.2018.8.11.0051. Com efeito, é cediço que um dos pilares do 

procedimento licitatório é proporcionar igualdade de oportunidades aos 

participantes do certame, vedando inclusive cláusulas discriminatórias. É o 

que se infere do artigo 3º, § 1º, I da Lei 8.666/90 que estabelece: Art. 3º - 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1º É vedado aos 

agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da 

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; Da mesma forma, a redação do 

art. 3º, § 1º, I, Lei nº 8.666/93, dada pela Lei nº 12.349/10 disciplina a 

vedação de cláusulas que restrinjam a participação das cooperativas, in 

verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) 

(Regulamento) § 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 

nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 

artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação 

dada pela Lei nº 12.349, de 2010). Não obstante, a busca pela 

concretização da isonomia não pode se distanciar da necessária 

consecução do interesse público, que somente será alcançado se o ente 

licitante puder selecionar a melhor proposta, isto é, aquela que apresente 

maiores vantajosidades, aliada ao menor grau de risco e ônus assumidos. 

Aliás, em razão de tal premissa é que se mostra necessário consignar a 

mudança do entendimento outrora propalado por este magistrado, 

notadamente ao apreciar o pedido de liminar apresentado em sede do MS 

nº 1000987-53.2018.8.11.0051. E o primeiro argumento a legitimar tal 

assertiva centraliza-se no fato de ser patente a possibilidade do 

reconhecimento de vínculo de emprego entre o cooperativado e o Poder 

Público, o qual, em tais casos, acaba suportando os encargos 

decorrentes da legislação laboral. É que entre os cooperativados e a 
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cooperativa não há vínculo empregatício, e desse modo, acaso, 

posteriormente, venham os representantes da cooperativa a faltar com 

suas obrigações em relação aos cooperativados, presente a 

subordinação na natureza dos serviços prestados junto ao órgão público, 

consequência provável será o reconhecimento do vínculo e a 

consequente responsabilização integral pelo pagamento das verbas 

salariais. Nesse sentido, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS GERAIS. VEDAÇÃO À 

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É fato público e notório que a legislação 

trabalhista e previdenciária é implacável com os tomadores de serviço, 

atribuindo-lhes, inclusive, a condição de responsáveis solidários pelo 

pagamento de salários atrasados e tributos não recolhidos. 2. Com base 

nessa premissa, há acordos celebrados perante a Justiça do Trabalho, 

inclusive em ação civil pública, nos quais o Banco do Brasil e a União 

comprometem-se a não contratar cooperativas para prestação de 

serviços em que se mostram presentes elementos da relação de emprego. 

3. Legalidade da previsão editalícia que proíbe a participação das 

cooperativas em licitações para prestação de serviços à administração 

pública. 4. Acórdão do TCU, com caráter normativo, chancelando a 

vedação em questão, e precedentes da Corte Especial do STJ em sede de 

Suspensão de Segurança. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp nº 

1.031.610/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 18.08.2009, sem grifos 

no original) ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE 

COOPERATIVAS. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É fato público e notório que a legislação 

trabalhista e previdenciária é implacável com os tomadores de serviço, 

atribuindo-lhes, inclusive, a condição de responsáveis pelo pagamento de 

salários e tributos não recolhidos. 2. A Corte Especial pacificou 

entendimento segundo o qual é inadmissível a participação de 

cooperativas em processos licitatórios para a contratação de mão-de-obra 

quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de 

subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração 

Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não 

cumpra suas obrigações. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ, 

REsp nº 1.204.186/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 18.10.2012, 

sem grifos no original) Não se desconhece, aliás, que tais ementas sejam 

anteriores ao advento da Lei nº 12.690/2012, a qual regulamenta a 

organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho. Ocorre que 

o teor das mesmas foi ratificado em decisão monocrática proferida pela 

Min. Assusete Magalhães ao julgar o REsp nº 1.810.477/RS: Trata-se de 

Recurso Especial, interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim 

ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE 

COOPERATIVA EM CERTAME PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE. VIABILIDADE.PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Edital de licitação 

promovida pelo Município de Porto Alegre que veda a participação de 

Cooperativas de mão-de-obra, fere não só os artigos 5º e 37, XXI da 

CF/88, mas também o artigo 3º da Lei n. 8.666/93, na medida em que tal 

vedação constitui afronta aos Princípios da Isonomia e Finalidade de 

Seleção da proposta mais vantajosa. Deverá a Administração fiscalizar o 

contratado e, eventualmente constatada a inadimplência dos encargos 

trabalhistas, ficais etc, providenciar o que de direito, pena de, aí sim, em 

face  da  neg l igênc ia ,  responder  pe lo  i nad imp lemen to 

trabalhista/previdenciário, etc levado a efeito pela Cooperativa que age 

como empresa privada e, com tal, em face da natureza de seu préstimo, 

deve assim ser considerada. Acórdão com caráter normativo do TCU ou 

decisão proferida em recurso de agravo de instrumento ou ainda eventual 

homologação de Acordo junto ao Ministério Público do Trabalho pode ser 

traduzido como de natureza de 'res inter alios est'. Precedentes. 

RECURSO PROVIDO" (fl. 594e). Nas razões do Recurso Especial, a parte 

ora recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, que "não se 

estaria observando os princípios da vantajosidade e economicidade, que, 

assim como o da isonomia, também devem nortear as licitações (artigo 3º 

da Lei n. 8.666/93), porquanto ainda que fosse selecionada a proposta 

aparentemente mais vantajosa, posteriormente os custos a serem 

suportados pela Administração contratante seriam inestimáveis, na medida 

em que estaria obrigada a arcar com valores que originariamente não eram 

de sua responsabilidade". No seu entendimento, "a vedação à participação 

de cooperativas de trabalho constante do Edital 185/2017 está em total 

consonância com o art. 3º da Lei 8.666/93 e com a Lei 12.690/2012, além 

de estar em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da 

União e do Superior Tribunal de Justiça, sendo medida legítima e razoável, 

pois, a um só tempo, protege os cooperados e resguarda o patrimônio 

público" (fl. 743e). Por fim, requer o provimento do Recurso Especial, 

"para, reformando o acórdão recorrido, confirmar que a natureza dos 

serviços a serem prestados é incompatível com execução por cooperativa 

de trabalho" (fl. 747e). Apresentadas contrarrazões, foi o Recurso 

Especial foi admitido pelo Tribunal de origem. A irresignação merece 

prosperar. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela 

Cooperativa de Trabalho, Produção e Comercialização dos Trabalhadores 

Autônomos das Vilas de Porto Alegre, impugnando ato do Pregão 

Eletrônico 185/2017, relacionado à contratação de pessoa jurídica para a 

prestação do serviço de capina em vias públicas do Município de Porto 

Alegre. O Juízo de 1º Grau denegou a Ordem, sob o fundamento de que "o 

edital está de acordo com a jurisprudência do STJ e do TJRS, as quais 

entendem que é lícita a vedação de participação de cooperativas de mão 

de obra em licitações" (fl. 402e). O Tribunal de origem, por sua vez, 

reformou a sentença, manifestando-se nos seguintes termos: "O edital em 

questão nos autos fere, não só os artigos 5º e 37, inc. XXI, ambos da CF, 

mas também o art. 3º, da Lei nº 8.666/93 no que diz com os Princípios da 

Isonomia e Finalidade de Seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. Além disso, o Princípio da Impessoalidade resta, a seu 

turno, atingido pelo proceder. De outro lado, a previsão de afastar do 

certame sociedades cooperativas, ainda que de mão-de-obra, com base 

em acórdão do TCU nº 1.815/2003 restringe o ato de convocação e, 

certamente, frustra o seu caráter competitivo, o que é vedado pelo inc. I 

do § 1º do art. 3º da Lei 8.666/93. Com efeito, acórdão com caráter 

normativo do TCU ou decisão proferida em recurso de agravo de 

instrumento ou ainda eventual homologação de Acordo junto ao Ministério 

Público do Trabalho pode ser traduzido como de natureza de 'res inter 

alios est'. Se a participação da Cooperativa não for a mais vantajosa, que 

se a desqualifique e assim o faça fundamentadamente, para que o Poder 

Judiciário possa, ao depois, eventualmente, dizer o direito. Se, modo 

eventual, a Administração Pública vai ou não ser responsabilizado por 

encargos trabalhistas e previdenciários, por si só, não é motivo suficiente 

para afastar liminarmente do certame qualquer interessado, pena de se 

afrontar ao Princípio da Legalidade vigente constitucionalmente. Até 

porque, em princípio, os encargos de qualquer inadimplente e não só de 

Cooperativas poderá, eventualmente, encontrar transferência jurisdicional 

para a Administração Pública nos casos de o prestador contratado não 

atender a eventual condenação judicial quando o Estado (latu sensu) 

também tenha sido demandado por qualquer via. Além disso, há posições 

divergentes também nos Tribunais trabalhistas a respeito do tema. De 

outro lado, a meu sentir, deverá a Administração fiscalizar o contratado e, 

constatada a inadimplência dos encargos trabalhistas, fiscais etc., 

providenciar o que de direito, pena de, aí sim, em face da negligência, 

responder pelo inadimplemento trabalhista/previdenciário, etc levado a 

efeito por Cooperativa que age como empresa privada e, com tal, em face 

da natureza de seu préstimo, deve assim ser considerada. Além disso, 

finalmente, é futuro e incerto, sempre, o resultado dos certames. Quer 

dizer: não se sabe quem ou se alguma Cooperativa é que será vencedora. 

No caso concreto, não se tem notícia do certame, o qual já deve, inclusive, 

ter sido encerrado" (fls. 599/601e). Todavia, é firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da cláusula de edital 

que veda a participação de cooperativas em procedimento licitatório. 

Nesse sentido, "a Corte Especial pacificou entendimento segundo o qual é 

inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para 

contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar 

necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a 

Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no 

certame e não cumpra suas obrigações" (STJ, REsp 1.204.186/RS, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2012). A 

propósito, ainda, o seguinte precedente: "PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

AFRONTA AOS ARTS. 515 E 540 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LICITAÇÃO. 

COOPERATIVA. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. NECESSIDADE DE 

ESTADO DE SUBORDINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os órgãos julgadores 

não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo 

jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões 

proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em 

obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não 

caracteriza ofensa aos arts. 515 e 540 do CPC. Neste sentido, existem 
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diversos precedentes desta Corte. Precedente. 2. Depreende-se dos 

autos que o objetivo do Pregão SEFAZ/GO n. 15/2005, de acordo com o 

edital de fls. 91/119, é a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada na função de auxiliar 

técnico administrativo. 3. Esta Corte Superior pacificou entendimento 

segundo o qual é impossível a participação das cooperativas em processo 

licitatório para contratação de mão-de-obra, quando o labor, por sua 

natureza, demandar necessidade de estado de subordinação ante os 

prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente 

cooperativo se consagre vencedor no certame. Precedentes. 4. Na 

espécie, ganha relevância, ainda, o fato de que existe acordo entre a 

União e o Ministério Público do Trabalho, o qual, muito embora não vincule 

a recorrente no sentido de vetar a contratação de cooperativas, traz as 

mesmas razões jurídicas para inadmitir a contratação de cooperativa para 

fornecimento de mão de obra. 5. Recurso ordinário em mandado de 

segurança parcialmente provido" (STJ, RMS 25.097/GO, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2011). 

Assim, aplicável ao caso o disposto na Súmula 568/STJ, segundo a qual "o 

relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou 

negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante 

acerca do tema". Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do 

RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial para, reformando o acórdão 

recorrido, restabelecer os efeitos da sentença de fls. 400/405e. (SJT, 

REsp nº 1.810.477/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.06.2019) 

Convém registrar, também, que tais precedentes vêm sendo seguidos 

hodiernamente pelos Tribunais Estaduais: MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO À 

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA. LEGALIDADE DO EDITAL. ART. 5º, DA 

LEI Nº 12.690 /2012. RECURSO PROVIDO. Como sufragado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, “é inadmissível a participação de cooperativas em 

processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, 

por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os 

prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente 

cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas 

obrigações. Precedentes”. Precedentes, também, deste Tribunal de 

Justiça. (TJBA, AI 00172954520178050000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. 

Gardenia Pereira Duarte, DJe 23.08.2018) MANDADO DE SEGURANÇA 

INTERPOSTO POR COOPERATIVA VISANDO À ANULAÇÃO DE PREGÃO, 

EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO, CONSTANTE DO EDITAL, DE PARTICIPAÇÃO 

DE COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SE 

INSURGE, AINDA, QUANTO À FORMA DE REAJUSTAMENTO DO 

CONTRATO. A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO 

VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CONDENOU A IMPETRANTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DA IMPETRANTE PRETENDENDO A 

INVALIDAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE POSSUI ENTENDIMENTO SEGUNDO 

O QUAL É IMPOSSÍVEL A PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS EM 

PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 

QUANDO O LABOR, POR SUA NATUREZA, DEMANDAR NECESSIDADE DE 

ESTADO DE SUBORDINAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PERMITIR OU NÃO A PARTICIPAÇÃO DE 

CONSÓRCIOS DE EMPRESAS EM LICITAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI 8.666 

/93. ITEM 16 DO EDITAL QUE DETERMINA O REAJUSTAMENTO DO PREÇO 

SEMPRE QUE NECESSÁRIO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO 

CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA 

IMPETRANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A questão controvertida 

diz respeito à legalidade da cláusula do edital que vedou a participação de 

cooperativas e consórcios no pregão, com fundamento no objeto do 

contrato, bem como quanto à forma de reajustamento do contrato. 2. A 

sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso IV, do vigente Código de Processo Civil e condenou a 

impetrante ao pagamento das custas. 3. Inconformada, a impetrante apela. 

(TJRJ, Ap 00116693420178190007, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Juarez 

Fernandes Folhes, j. 17.04.2018) MANDADO DE SEGURANÇA. 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS. LEI N. 12.349 /2010. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. VEDAÇÃO À INTERMEDIAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA SUBORDINADA. DESPROVIMENTO. 1. Na origem, 

denegação de mandado de segurança impetrado pela Cooperativa de 

Trabalho dos Profissionais Sociais do Estado do Acre, no qual pretendia 

declarar ilegal sua desclassificação do Pregão Eletrônico n. 186/2015, cujo 

objeto, por seu turno, envolve o fortalecimento da rede de atendimento 

sócio-assistencial para prevenção e cuidado do dependente químico e 

seus familiares (convênio n. 60/2012/MDJ). 2. Recurso de apelação 

baseado na compatibilidade do seu estatuto social com o objeto do edital 

licitatório e as disposições da Lei n. 12.690 /2012. 3 A participação de 

cooperativas de serviços em processos licitatórios é permitida a teor da 

Lei n. 8.666 /93, art. 3º , § 1º , I , com a redação atribuída pela Lei n. 

12.349 /2010, e Lei n. 12.690 /2012, art. 10 , § 2º , todavia esse último 

diploma estatui que as cooperativas não poderão intermediar mão de obra 

subordinada (art. 5º). 4. A melhor interpretação a ser emprestada ao art. 

5º da Lei n. 12.349 /2010 é que se a regra geral, em se tratando de 

terceirização de serviços, é a inexistência de pessoalidade e 

subordinação com o tomador do serviço, a contratação de cooperativas 

apresenta uma peculiaridade, não uma exceção àquela regra, pois nesse 

último caso, o que se veda também é a subordinação dos próprios 

cooperados em relação à cooperativa. 5. Na espécie, conquanto o edital 

do certame não traga quaisquer restrições explícitas no sentido de vedar 

a participação de cooperativas, não se deve olvidar que por se tratar de 

ato infralegal deve guardar observância à lei. 6. Extrai-se do Termo de 

Referência que a disponibilização de assistentes sociais, psicólogos e 

técnico de nível superior, possui características que mais se amoldam a 

uma relação de emprego entre o prestador de serviço e o profissional, do 

que a uma relação de cooperativismo. E se assim o é, então a 

desclassificação da impetrante mostrou-se acertada. 7. Apelo desprovido. 

Segurança denegada. (TJAC, Ap 07025445420168010001, 2ª Câmara 

Cível, Rel. Des. Roberto Barros, j. 31.07.2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 300 DO CPC. Para o deferimento da tutela antecipada a que alude 

o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, devem estar preenchidos 

requisitos essenciais, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existência de 

verossimilhança das alegações da parte agravada. Hipótese em que, ao 

menos em cognição sumária, a decisão recorrida encontra amparo em 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e desta Corte, no sentido de 

vedar a participação de cooperativas em licitações de serviços de 

mão-de-obra, quando o labor, por sua essência, demandar necessidade 

de estado de subordinação antes os prejuízos que podem advir para o 

patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre vencedor no 

certame. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, AI nº 70080022841, 21ª Câmara Cível, 

Rel. Desa Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 17.04.2019) Sob outro prisma, 

não se olvide que o art. 10, § 2º da Lei nº 12.690/2012 estabelece 

cláusulas que garante a participação das cooperativas de trabalho em 

licitações que visam os mesmos serviços, operações e atividades 

previstas em seu objeto social. No entanto, tal disposição não tem o 

condão de modificar o conceito de relação de emprego prevista no art. 3º, 

da CLT, todos presentes para no objeto licitado por meio do pregão nº 

133/2019 (serviços terceirizados de limpeza e conservação predial, de 

forma contínua de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais de 

limpeza). A corroborar, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, ao 

julgar a Reclamação Trabalhista nº 0001712-90.2016.523.0101, 

reconheceu o vínculo trabalhista havido entre o cooperativado e a 

cooperativa que desempenhava serviços de limpeza e conservação 

predial e condenou, subsidiariamente, o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT a arcar com as verbas trabalhistas. Por fim, importa esclarecer 

que a escolha de coordenador para supervisionar os serviços dos 

cooperativados, na forma do art. 7º, § 6º, da Lei nº 12.690/2012, não tem 

o escopo, por si só, de garantir a isenção da Administração Pública quanto 

à responsabilização pelas verbas trabalhistas. Assim, inexistindo indícios 

de violação ao direito líquido e certo da impetrante, inconcebível a 

concessão da liminar. Decido. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar 

pleiteada. NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras para que prestem as 

informações que entender necessárias, em 10 (dez) dias, na forma do art. 

7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Ainda, INTIME-SE a impetrante para que 

inclua a vencedora do certame como litisconsorte passivo. Após, 

NOTIFIQUE-A para que manifeste nos autos, em 10 (dez) dias. Da mesma 

forma, ENCAMINHE-SE cópia da inicial ao Procurador do Município de 

Campo Verde/MT, dando-lhe ciência do feito. O Sr. Gestor deverá 

promover a juntada de cópia autêntica dos ofícios endereçados às 

Autoridades Coatoras e ao seu órgão de representação judicial, depois 

juntando os respectivos comprovantes de entrega. Em sendo 
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apresentados novos documentos, INTIME-SE a Impetrante para que sobre 

eles se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Após, ABRA-SE vista dos 

autos ao nobre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei 12.016/09. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 

de dezembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO YOSHINORI YOSHIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000708-33.2019.8.11.0051 Ação de concessão de 

aposentadoria por idade híbrida. Vistos etc. Trata-se de ação de 

concessão de aposentadoria por idade híbrida ajuizada por PAULO 

YOSHINORI YOSHIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos já devidamente qualificados. Recebida a inicial, foi a 

gratuidade de justiça e ordenada a citação da parte ré. Devidamente 

citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação advogando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Intimada, a parte autora impugna as 

teses defensivas e postula pelo acolhimento dos pleitos iniciais. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, DECLARO SANEADO o feito, 

em obediência ao que preconiza o art. 357, do NCPC. FIXO como ponto 

controvertido a comprovação do tempo de contribuição efetuada, capaz 

de comprovar os requisitos para a concessão do benefício ora postulado, 

bem como o exercício do trabalho rural pela parte autora a assegurar-lhe a 

qualidade de segurado especial. A fim de elucidar as questões 

controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na 

inquirição de testemunhas, assim como prova DOCUMENTAL, consistente 

na juntada de novos documentos. Por consequência, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 

14h30min. FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para 

cada parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO que a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior somente será admitida se 

comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e se 

necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 do NCPC. Se 

houverem testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua 

oitiva. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 13 de janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito
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Processo Número: 1003259-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PUPIN (AUTOR(A))

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABC BRASIL S.A. (REU)

 

Processo nº 1003259-83.2019.8.11.0051. Ação declaratória de ineficácia 

de intimação para purgação da mora c/c nulidade de atos jurídicos c/c 

indenização com pedido de tutela de urgência. Vistos etc. JOSÉ PUPIN e 

VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN ajuizaram a presente ação declaratória de 

ineficácia de intimação para purgação da mora c/c nulidade de atos 

jurídicos c/c indenização com pedido de tutela de urgência em face de 

BANCO ABC BRASIL S/A, já devidamente qualificados. Intimados para 

comprovar a alegada hipossuficiência, os requerentes colacionaram ao 

feito cópia de matrículas imobiliárias, argumentando que todos os imóveis 

encontram-se comprometidos, razão pela qual reiteram a impossibilidade 

de recolher as custas judiciais pela crise financeira que aduzem estar 

enfrentando, destacando, ainda, que as atuais despesas estão sendo 

custeados pelos filhos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Convém explicitar, de início, que a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar 

fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias 

peculiares de cada caso concreto, de modo que este deve ser deferido 

somente a quem provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos 

(CF, art. 5º, LXXIV). Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige 

que a requerente esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a 

demonstração de que seu comprometimento econômico não lhe permite 

demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua 

família. No caso dos autos, denota-se que apesar da forçosa 

argumentação dos demandantes, o beneplácito não merece ser 

concedido. Com efeito, extrai-se que a existência da recuperação judicial 

do Grupo J. Pupin, por si só, não é motivo para ratificar a alegada 

insuficiência de recursos, mormente porque os demais elementos dos 

autos comprovam que os requerentes possuem vultoso patrimônio e 

gastos astronômicos se comparados a outros litigantes que buscam a 

tutela jurisdicional nesta Comarca. Aliás, as averbações existentes nas 

matrículas imobiliárias não retiram a liquidez do patrimônio, porquanto, o 

autor, inclusive, se encontra desenvolvendo suas atividades agrícolas. 

Não bastasse, não foi jungido ao feito qualquer elemento probatório que 

convirja a alegação de que os filhos dos autores são os responsáveis por 

custear as despesas desses. Logo, entendo que não está demonstrada a 

insuficiência de recursos dos requerentes, motivo pelo qual o 

indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso 

já pontuou ao enfrentar recursos contra decisões proferidas por este 

juízo: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO 

DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO 

FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação 

de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das custas 

processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita. (TJMT, AI nº 6599/2010, Comarca de Campo 

Verde, Rel. Juíza Conv. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16.02.2010, sem 

grifos no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO 

DEVEDOR – DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AOS MESMOS 

E OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS 

LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INCENSURÁVEL – RECURSO 

IMPROVIDO. Os embargos do devedor somente podem ser recebidos com 

efeito suspensivo se presentes os requisitos elencados no art. 739-A, § 

1°, do CPC. Se o patrimônio do requerente se mostra extremamente 

vultoso, correta a decisão que indefere a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, notadamente quando as custas a serem 

recolhidas se mostram insignificantes frente aos bens que compõem esse 

patrimônio. (TJMT, AI nº 107064/2009, Comarca de Campo Verde, Rel. 

Des. Leônidas Duarte Monteiro, j. 16.12.2009, sem grifos no original) Outro 

não é o hodierno entendimento: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR 

COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DA NECESSIDADE – RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM 

O BENEFÍCIO – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A assistência judiciária é concedida às pessoas físicas que 

comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, 

caput, do CPC. No caso dos autos, embora o agricultor possua dívidas e 

restrições financeiras, entendo que este não é hipossuficiente, nem 

mesmo momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e 

econômica vislumbrada nos autos. (TJMT, AI nº 10004949820198110000, 

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2019, 

sem grifos no original) Por consectário lógico, não se admite o pagamento 

das custas ao final do processo e, tampouco, o parcelamento dos 

emolumentos judiciais, eis que não demonstrada, de forma inequívoca, a 

incapacidade financeira momentânea dos promoventes. Sobre o assunto, 

também se pronunciou a Corte Mato-grossense: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

JURÍDICA - COOPERATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE –– PEDIDO 
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ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – 

INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA 

INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que 

trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, 

CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer 

frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. O 

recolhimento das custas ao final do processo só é admitido quando 

cabalmente demonstrado a incapacidade financeira momentânea da parte. 

(TJMT, AI nº 10041913020198110000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2019, sem grifos no 

original) AÇÃO PAULIANA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA 

DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao parcelamento das custas 

processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e no art. 468, §6º, da CNGC, 

a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu 

pagamento integral, o que não ocorreu na espécie. (TJMT, AI 

10117385820188110000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos 

Alberto Alves da Rocha, j. 08.05.2019, sem grifos no original) Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, bem assim os requerimentos 

alternativos de parcelamento das custas e pagamento das custas ao final 

do processo e/ou na data indicada pelos requerentes (15.03.2020), pois 

não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas 

do processo. Via de consequência, INTIME-SE a parte requerente para 

fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, 

parágrafo único, do novel Código de Processo Civil. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001195-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE FATIMA SICHOSKI ZANETTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001195-37.2018.8.11.0051 Ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de ROSANE FÁTIMA SICHOSKI ZANETTI, já 

devidamente qualificada nos autos. Citada, a requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que levanta a preliminar de inépcia da 

inicial. Sobreveio impugnação. Oportunizada a especificação de provas, o 

parquet postulou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a ré 

pugnou pela inquirição de testemunhas. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA INÉPCIA DA INICIAL. 

A parte requerida advoga pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, sob o fundamento que inexiste pedido certo. Não obstante, apenas 

se verifica a inépcia da petição inicial nas hipóteses previstas no 

parágrafo primeiro do artigo 330 do novo Código de Processo Civil, que 

consubstancia os casos em que a peça exordial não se revela apta ao 

processamento do feito, ou seja, quando o vício for grave o suficiente 

para comprometer a dialeticidade do processo, o que não é caso dos 

autos. Em verdade, os pedidos formulados na exordial, além de expressos 

e claros quanto à tutela pretendida, encontram-se devidamente 

fundamentados, sendo plenamente possível compreender que a autora 

postula pelo a revisão do contrato firmado entre as partes. Destarte, não 

há que se falar em inépcia da inicial, motivo pelo qual REJEITO a prefacial. II 

– DO SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. Apreciadas a preliminar 

arguida e não havendo outras questões de ordem que suscitem o 

pronunciamento judicial, DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao 

que preconiza o art. 357, do NCPC. No que tange à organização do 

processo, tem-se que INCONTROVERSO o fato de que a requerida é 

proprietária do lote descrito na exordial. A CONTROVÉRSIA, portanto, 

cinge-se à ocorrência do evento danoso, bem como na ação e/ou omissão 

da ré com vistas a propiciar seu acontecimento. Assim, FIXO como pontos 

controvertidos: a) a ocorrência do incêndio no imóvel de propriedade da 

requerida; b) se a requerida foi omissa quanto aos cuidados de limpeza e 

conservação do referido imóvel, de forma a propiciar a propagação do 

fogo; c) se houve dano ambiental. Dadas às especificidades do caso ora 

sob apreciação, DEFIRO a produção de prova oral, consubstanciada na 

inquirição das testemunhas arroladas pela parte demandada. Desta forma, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro 

de 2020, às 13h30min. FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) por 

parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO que a inquirição de testemunhas 

em quantidade superior somente será admitida se comprovada e 

justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova 

de fatos distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos 

pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, 

atentando-se para as disposições do art. 455, do NCPC. Se houver 

testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 14 de 

janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001203-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001203-14.2018.8.11.0051 Ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de VERDE LIMA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA., já devidamente qualificada nos autos. Citada, a 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que levanta a 

preliminar de inépcia da inicial. Sobreveio impugnação. Oportunizada a 

especificação de provas, o parquet postulou pelo julgamento antecipado 

da lide, ao passo que a ré pugnou pela inquirição de testemunhas. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DA INÉPCIA DA INICIAL. A parte requerida advoga pela 

extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento que 

inexiste pedido certo. Não obstante, apenas se verifica a inépcia da 

petição inicial nas hipóteses previstas no parágrafo primeiro do artigo 330 

do novo Código de Processo Civil, que consubstancia os casos em que a 

peça exordial não se revela apta ao processamento do feito, ou seja, 

quando o vício for grave o suficiente para comprometer a dialeticidade do 

processo, o que não é caso dos autos. Em verdade, os pedidos 

formulados na exordial, além de expressos e claros quanto à tutela 

pretendida, encontram-se devidamente fundamentados, sendo plenamente 

possível compreender que a autora postula pelo a revisão do contrato 

firmado entre as partes. Destarte, não há que se falar em inépcia da inicial, 

motivo pelo qual REJEITO a prefacial. II – DO SANEAMENTO E PRODUÇÃO 

DE PROVAS. Apreciadas a preliminar arguida e não havendo outras 

questões de ordem que suscitem o pronunciamento judicial, DECLARO 

SANEADO o feito, em obediência ao que preconiza o art. 357, do NCPC. 

No que tange à organização do processo, tem-se que INCONTROVERSO o 

fato de que a requerida é proprietária do lote descrito na exordial. A 

CONTROVÉRSIA, portanto, cinge-se à ocorrência do evento danoso, bem 

como na ação e/ou omissão da ré com vistas a propiciar seu 

acontecimento. Assim, FIXO como pontos controvertidos: a) a ocorrência 

do incêndio no imóvel de propriedade da requerida; b) se a requerida foi 

omissa quanto aos cuidados de limpeza e conservação do referido imóvel, 

de forma a propiciar a propagação do fogo; c) se houve dano ambiental. 

Dadas às especificidades do caso ora sob apreciação, DEFIRO a 

produção de prova oral, consubstanciada na inquirição das testemunhas 

arroladas pela parte demandada. Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h30min. 

FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) por parte, sob pena de 

preclusão. ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 
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imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455, do NCPC. Se houver testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001190-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FRERES DOURADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT3517-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001190-15.2018.8.11.0051 Ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de FABIANA FRERES FRAGA, já devidamente 

qualificada nos autos. Citada, a requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que levanta as preliminares de inépcia da inicial e 

impossibilidade jurídica do pedido. Sobreveio impugnação. Oportunizada a 

especificação de provas, o parquet postulou pelo julgamento antecipado 

da lide, ao passo que a ré pugnou pela inquirição de testemunhas. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DA INÉPCIA DA INICIAL. A parte requerida advoga pela 

extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento que 

inexiste pedido certo. Não obstante, apenas se verifica a inépcia da 

petição inicial nas hipóteses previstas no parágrafo primeiro do artigo 330 

do novo Código de Processo Civil, que consubstancia os casos em que a 

peça exordial não se revela apta ao processamento do feito, ou seja, 

quando o vício for grave o suficiente para comprometer a dialeticidade do 

processo, o que não é caso dos autos. Em verdade, os pedidos 

formulados na exordial, além de expressos e claros quanto à tutela 

pretendida, encontram-se devidamente fundamentados, sendo plenamente 

possível compreender que a autora postula pelo a revisão do contrato 

firmado entre as partes. Destarte, não há que se falar em inépcia da inicial, 

motivo pelo qual REJEITO a prefacial. II – DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. Sustenta a parte requerida a impossibilidade jurídica do 

pedido, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução do 

mérito. Entretanto, importante esclarecer que na tradição do Código de 

Processo Civil de 1973 a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de 

agir e a legitimidade eram condições da ação, contudo, na nova 

sistemática do Código de Processo Civil de 2015 desaparece primeira 

figura, tanto que ao tratar das hipóteses de extinção do feito sem 

resolução do mérito, em seu art. 485, VI, referiu-se apenas à legitimidade e 

ao interesse de agir. E a omissão de tal condição se dá porque é a 

possibilidade jurídica do pedido questão de mérito, consoante adverte o 

doutrinador CÁSSIO SCARPINELLA BUENO pontua que: [...]. Para o novo 

CPC, apenas o interesse e a legitimidade devem estar presentes para 

viabilizar, na perspectiva do exercício do direito de ação (que não tem 

nenhuma relação com a higidez do processo), o julgamento do mérito. A 

justificativa geralmente aceita para a supressão é a de que a 

“possibilidade jurídica do pedido” seria, ontologicamente, decisão de mérito 

e, como tal, arredia à sua concepção como algo que, por definição, deve 

anteceder o julgamento do mérito, com ele não se confundindo. [...]. (in 

Novo Código de Processo Civil anotado, editora Saraiva, 2015, p. 53). Por 

conseguinte, AFASTO a preliminar, consignando-se, porém, que os 

argumentos da parte requerida serão enfrentados oportunamente. III – DO 

SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. Apreciadas a preliminar 

arguida e não havendo outras questões de ordem que suscitem o 

pronunciamento judicial, DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao 

que preconiza o art. 357, do NCPC. No que tange à organização do 

processo, tem-se que INCONTROVERSO o fato de que a requerida é 

proprietária do lote descrito na exordial. A CONTROVÉRSIA, portanto, 

cinge-se à ocorrência do evento danoso, bem como na ação e/ou omissão 

da ré com vistas a propiciar seu acontecimento. Assim, FIXO como pontos 

controvertidos: a) a ocorrência do incêndio no imóvel de propriedade da 

requerida; b) se a requerida foi omissa quanto aos cuidados de limpeza e 

conservação do referido imóvel, de forma a propiciar a propagação do 

fogo; c) se houve dano ambiental. Dadas às especificidades do caso ora 

sob apreciação, DEFIRO a produção de prova oral, consubstanciada na 

inquirição das testemunhas arroladas pela parte demandada. Desta forma, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro 

de 2020, às 15h30min. FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) por 

parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO que a inquirição de testemunhas 

em quantidade superior somente será admitida se comprovada e 

justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova 

de fatos distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos 

pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, 

atentando-se para as disposições do art. 455, do NCPC. Se houver 

testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 14 de 

janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001192-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO ANGELO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT3517-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que houve erro material 

na data indicada para audiência constante do despacho id. 27596632, e 

que a data correta para audiência é 05/02/2020, às 16h30min, 

permanecendo inalterada das demais determinações. Que INTIMO as 

partes acerca da audiência retro mencionada, bem como por todo o 

conteúdo da decisão id. 27596632. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

17 de janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002459-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARCEBI POMPEU DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifestem acerca da proposta de acordo 

petição id. 26180791, no prazo de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 20 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CECILIA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da proposta de acordo 

petição id. 26025443, no prazo de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 20 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000057-64.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência REDESIGNADA Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: AUDIÊNCIAS 334 CEJUSC Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 , à 

realizar-se na sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo 

fazer comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade. Campo 

Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110792 Nr: 2789-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gianini, LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, 

Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da exceção de 

pré-executividade juntada à referência 28;. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32460 Nr: 2576-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Eustáquio do Nascimento, Seny 

Marques do Nascimento, Elaine Marques Nascimento, Juilson Marques 

Nascimento, Jenner Marques do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2576-78.2010.811.0051 (Código 32460).

Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL CERRADO em desfavor de SEBASTIÃO EUSTÁQUIO 

DO NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados.

 Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, nos termos do acordo 

de fls. 122/123, requerendo a homologação da avença e a remessa do 

processo ao arquivo do judiciário.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, pertinente registrar que sendo disponíveis os direitos pleiteados 

no presente processo, o caso é de homologação do pactuado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e 

SUSPENDO o presente feito até o adimplemento do avençado, nos termos 

do artigo 922, do NCPC.

 Desde logo, considerando que já decorreu o prazo assinalado para 

pagamento pelas partes, INTIME-SE o exequente para, em 05 (cinco) dias, 

informar este Juízo acerca do cumprimento ou não do acordo, ressaltando 

que a inércia do credor no prazo assinalado, será compreendida como 

concordância com a extinção do processo.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 26 de fevereiro de 2019.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100586 Nr: 23129-796.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIC Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiegert & Cia Ltda, Andrigo Gaspar Wieger, 

Glauciane Vargas Wiegert, Caroline Wiegert Daltro, Rafael Moraes Daltro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Bianchin - OAB:, 

Marcelo Michel de Assis Magalhães - OAB:MG/91.045, Rogério 

Meira Lima - OAB:MG/99.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Marcelo Macedo de 

Souza - OAB:13671/MT

 Em face ao exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo no art. 485, inciso III c/c o art. 274, parágrafo 

único do NCPC.CONDENO a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais. Ainda, CONDENO-A ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor dos causídicos da requerida WIEGERT & CIA. 

LTDA., porquanto ter sido a única demandada a intervir no feito.Antes de 

fixar o valor da verba honorária, no entanto, convém explicitar que a ação 

revisional conexa (processo nº 1238-69.2010.811.0051) foi julgada 

parcialmente procedente, sendo determinada a realização de liquidação de 

sentença para adequação do contrato entabulado entre as partes.Ocorre 

que ao consultar os referidos autos, verifica-se que não foi procedida à 

liquidação de sentença, de sorte que resta prejudicado o proveito 

econômico inicialmente pretendido com o ajuizamento da ação e, via de 

consequência, há impropriedade do valor dado à causa, não podendo 

servir, desta feita, como parâmetro para a fixação da verba 

honorária.Assim, com fundamento analógico no art. 85, § § 2º e 8º, do 

novel Código de Processo Civil, ESTABELEÇO os honorários advocatícios 

sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde/MT, 23 de maio de 2019.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81002 Nr: 1144-82.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMR, UMR, WMR, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Daniela Ivo dos Santos - OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1144-82.2014.811.0051 (Código 81002)

Ação de execução de alimentos.
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Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Vislumbra-se que os exequentes UEVERTON MELOTTO RODRIGUES e 

WILLITON MELOTTO RODRIGUES atingiram a maioridade no curso do 

processo, razão pela qual se faz necessária a regularização processual, 

a teor do que dispõe a jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA. (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

16/10/2014).

Assim, INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a representação processual, sob pena de extinção do feito.

Regularizada a representação processual, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para apreciação da cota ministerial de fls. 106.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 15 de julho de 2019.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27993 Nr: 2150-03.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS N. 2150-03.2009.811.0051 - CÓDIGO N. 27993

TIPO DE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS

EXEQUENTE: GUILHERME MARTINS MARINHO BARBOZA; MAICON KAUÃN 

MARINHO BARBOSA, representados por sua genitora GRACIELE DE 

JESUS MARINHO;

ADVOGADOS(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO;

EXECUTADO(S): MARCIO VINICIO BARBOZA (CPF 021.153.411-04);

 ADVOGADOS: GABRIEL LORENZZATTO (OAB/MT 20.692) – fl. 53 e 

75/76.

VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO: R$ 81.828,79 (oitenta e um mil 

oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) – fls. 96/101.

A Dra. MARIA LÚCIA PRATI, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Verde/MT, com fulcro no artigo 879 e seguintes do 

CPC, faz a todos saber que, por meio do Leiloeiro Oficial Sr. CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA, inscrito na JUCEMAT sob o nº 032, levará a praça 

para venda e arrematação o bem abaixo descrito, na modalidade online 

(leilão eletrônico – Art. 882 do CPC), por meio do website: 

www.chbarbosaleiloes.com.br. Pelo presente edital e na pessoa(s) de 

seus(s) advogado(s), ficam intimadas as partes das designações supra, 

nos termos do artigo 889, I, do CPC.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 17/02/2020, a partir das 13h00min, por preço não 

inferior ao da avaliação – R$ 17.328,00 (dezessete mil trezentos e vinte e 

oito reais) - (fls. 85/87).

SEGUNDO LEILÃO: Dia 19/02/2020, a partir das 13h00min, para venda a 

quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 60% (sessenta por cento) da última avaliação atualizada 

(art. 891, parágrafo único, do CPC) – Lances a partir de R$ 10.396,80 (dez 

mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) - fls. 102/103.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Será realizado através da 

modalidade SOMENTE ELETRÔNICO (Art. 882 do CPC), por meio do 

website: www.chbarbosaleiloes.com.br.

BEM(NS): FIAT/UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, DUAS PORTAS, 

PLACA NUC-1154, ANO 2011/2012, FLEX, CHASSI 9BD15804AC6623409, 

RENAVAM 346075386, EM RELGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 1ª PRAÇA: (A PARTIR DO) VALOR DA 

AVALIAÇÃO: R$ 17.328,00 (dezessete mil trezentos e vinte e oito reais) - 

(fls. 85/87).

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 2ª PRAÇA: (A PARTIR DE) 60% DO 

VALOR DA AVALIAÇÃO, PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 10.396,80 

(dez mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) - fls. 

102/103.

DÉBITOS E/OU RESTRIÇÕES EXISTENTES SOBRE O BEM:

 Conforme consulta junto ao sistema da SEFAZ/MT e DETRAN/MT 

(consultas efetuadas em 16/12/2019), não constam débitos de IPVA, 

LICENCIAMENTO, MULTAS e SEGURO DPVAT;

O impedimento que possui (RENAJUD) é justamente referente a execução 

objeto deste edital de leilão (Autos nº 2150-03.2009.811.0051 – Código 

27993).

Localização do veículo: O veículo se encontra em posse do executado 

(MARCIO VINICIO BARBOZA), o qual foi nomeado como fiel depositário (fl. 

86), no seguinte endereço: Rua Belém, 293, Campo Verde/MT)

 DA MODALIDADE E CONDIÇÕES: O leilão será realizado de forma online 

(leilão eletrônico – Art. 882 do CPC), por meio do website 

www.chbarbosaleiloes.com.br. Para oferta de lances online, os 

interessados deverão cadastrar-se previamente com antecedência de 24 

(vinte e quatro) horas da data do leilão, no website descrito 

(www.chbarbosaleiloes.com.br), fornecendo os dados e informações 

solicitadas, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha pessoal e 

intransferível para acessar o sistema e oferecer lances. Eventuais 

procuradores que pretendam ofertar lancem em nome de outrem, deverão 

apresentar escritura pública com finalidade específica. O arrematante 

adquire o bem no estado de conservação em que se encontra e declara 

que tem pleno conhecimento de seu estado, nada tendo a reclamar quanto 

a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito decorrente de uso, a 

qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela 

eventual regularização que se fizer necessária. Todas as providências e 

despesas necessárias à retirada, transporte e efetiva imissão na posse 

caso necessária correrão por conta do arrematante.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

DO PAGAMENTO DO LANCE: O pagamento do lance vencedor será à 

vista, por meio de depósito judicial vinculado ao processo (autos 

2150-03.2009.811.0051- Código. 27993), no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas a contar do encerramento do leilão.

 DA CARTA DE ARREMATAÇÃO: A ordem de entrega do bem móvel ou a 

carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 

imissão na posse, somente serão expedidos depois de efetuado o 

pagamento da arrematação e da comissão do leiloeiro. (CPC, art. 901, 

§1º).

DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO: O arrematante pagará ao leiloeiro 

comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Em 

casos de m caso de pagamento, acordo ou remissão, a comissão devida 

será de 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, pagos 

pelo devedor. Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese 

da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de 

anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. 

(CNGC, art. 1.100, §1º).

 Outras informações poderão ser obtidas no website: 

www.chbarbosaleiloes.com.br, solicitadas por e-mail encaminhado para 

contato@chbarbosaleiloes.com.br, pelos telefones (65) 3027-1457 ou (65) 

99912-6540 (inclusive por meio do aplicativo WhatsApp) ou pessoalmente 

no escritório do leiloeiro, situado na Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 

Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-305.

OBSERVAÇÃO: Os casos omissos deste edital serão apreciados e 
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decididos pelo Juízo competente pela expropriação, não se constituindo 

em impedimento para realização do certame, causa de desfazimento da 

arrematação ou implicando, de plano, na anulação do presente Edital. Nos 

termos do artigo 889, I, do CPC, o executado será intimado acerca do leilão 

designado na pessoa de seu(s) advogado(s) – fls. 53 e 75/76. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da 

Lei.

 Campo Verde/MT, 16 de dezembro de 2019.

Leonésio Gonsalves de Resende

 Gestor Judicial

Carlos Henrique Barbosa

Leiloeiro Oficial – JUCEMAT 032

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171204 Nr: 1003006-95.2019.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Fernando Blume

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BELLANDI - 

OAB:25271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu patrono, acerca da 

audiência designada no CEJUSC para o dia 28/01/2020, às 13h00min, 

devendo fazer comparecer seu cliente na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27993 Nr: 2150-03.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Certifico que fora designada o dia 17.02.2020 a partir das 13h00min para 

realização do primeiro leilão e dia 19.02.2020 a partir das 13h00min para 

realização do segundo leilão, de acordo com o edital de folhas 106/107. 

INTIMO as partes para ciência e acompanhamento. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142480 Nr: 1492-61.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGT, AEFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE COELHO DUARTE - 

OAB:13703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo 

Nicolino - OAB:17.058, Geniquesle Soares Sampaio - OAB:19965/O

 Certifico que INTIMO a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação de ref. 49. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122144 Nr: 2108-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EMBARGANTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 5.503,35 (cinco mil, quinhentos e três reais e trinta e cinco 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 11. Fica 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se 

for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, 

para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114777 Nr: 4585-03.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genival de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Leoni de Souza Peres, Emilio de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 26. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103996 Nr: 702-48.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Card Administradora de Cartão de 

Crédito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio José de Alencar - 

OAB:92.798/MG

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhetos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 34. Este 

valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) 

para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 332-11.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Fabriz, Evandro Fabriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 Código nº: 71338.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto Ivo Fabriz e Evandro 

Fabriz em face de Benjamim Zandonadi, todos devidamente qualificados 

nos autos.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, 

qual seja R$ 71.693,29 (setenta e um mil seiscentos e noventa e três reais 

e vinte e nove centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo.

 Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO.

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Dom Aquino/MT para Campo Verde/MT, 05 de Dezembro de 2019.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 74003 Nr: 2990-08.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto de Souza Carmona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Humberto Mano de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Código n.º 74003.

 VISTOS

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por Carlos 

Roberto de Souza Carmona em face de José Humberto Mano de Carvalho, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 311/312 as partes informam que firmaram acordo, bem como 

pugnam pela extinção do feito.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, Homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fls. 

311/312.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes, pela parte executada, bem como 

honorários advocatícios conforme acordado pelas partes.

Transitada em julgado, certifique-se e remetam-se ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo.

 Publique-se. Intime-se.

Às providências.

De Dom Aquino/MT para Campo Verde/MT, 05 de Dezembro de 2019.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160007 Nr: 979-59.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte EMBARGANTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref. 04. Este valor deverá ser 

pago para recolhimento de CUSTAS. Fica ciente de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15167 Nr: 1103-96.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizar Fertilizantes e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iloir Della Libera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio José Mateus 

Guimarães - OAB:9722-A/MT

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito nos termos da decisão 

de folhas 150/150v: " ... Dando seguimento ao feito, haja vista, também, a 

inércia do devedor, HOMOLOGO a avaliação de fls. 109, correlata aos 

maquinários penhorados na presente execução. Via de consequência, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste a forma em que pretende a expropriação dos referidos bens, 

salientando que o petitório deverá ser instruído com memorial atualizado da 

dívida. .. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14692 Nr: 616-29.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guidone Romeu Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 

5(cinco)dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 97/103. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 794-94.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Eliziane Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 Certico que INTIMO as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca da proposta de honorários periciais juntado nas 

fls.159/163. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80549 Nr: 791-42.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Nelza de Sena Souza - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certico que INTIMO as partes para que, no prazo de 5(cinco)dias, 

manifestem-se acerca da proposta de honorários periciais juntado nas fls. 

155/159. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5969 Nr: 314-05.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olme Ivo Bellandi, Carlos Alberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pereira - 

OAB:143986/SP, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Alfredo Stievano 

Carlos - OAB:257907, Marcelo Antonio Muriel - OAB:83.931/SP, 

Nancy Gombossy de Melo Franco - OAB:185048

 Certifico que, tendo em vista a complementação do cumprimento de 

sentença às folhas 1260/1263, INTIMO o exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6459 Nr: 810-34.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Aparecido Manoel Júnior - OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610, Flavio 

Luciano de Tarso Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito, nos termos da parte 

final da decisão de folhas 354/356V: " ... Exaurida tal providência e 

considerando que subsiste parcialmente o débito, INTIME-SE o exequente 
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para que, em 15 (quinze) dias, apresente memorial atualizado da dívida e 

requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, 

nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC. .."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141135 Nr: 900-17.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 37. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122970 Nr: 2423-98.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verlane Maria Krewer Savionek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 996,80 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 37. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 498,40(quatrocentos noventa 

e oito reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

498,40 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para 

fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120409 Nr: 1362-08.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Venancio Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:86.844/MG, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730/MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440/MG

 Certifico que INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 

5(cinco)dias, manifeste-se acerca da peição de ref. 69. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80551 Nr: 793-12.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Vanderlandes M. Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certico que INTIMO as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca da proposta de honorários periciais juntado nas 

fls.130/134. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80554 Nr: 796-64.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Akro - Comercial de 

Aviamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certico que INTIMO as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca da proposta de honorários periciais juntado nas 

fls.145/149. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 98930 Nr: 3712-37.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Augusto Mesquita Correa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Gasparelo Júnior 

- OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Alves 

Pitombeira - OAB:352439 SP, Otávio Furquim de Araújo Souza Lima 

- OAB:146.474/SP

 Certifico que INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21258 Nr: 3577-06.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, 

Getúlio Gideão Bauermeister, Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abgail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5200 OAB/MS, Camilla Dias G. Lopes dos Santos - OAB:56709 

OAB/DF, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins - OAB:12002/MT, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.944-A/MT, Danilo Silva 

Oliveira - OAB:15359, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

Fernanda Nascimento - OAB:13953 OAB/MS, Larissa Marques 

Brandão - OAB:19574 OAB/MS, Luciana Costa Pereira - OAB:17498, 

Luis Augusto Barbosa da Silva - OAB:4681 OAB/TO, Luma Mayara 

de Azevedo Gevigier Emmerich - OAB:5143-B OAB/TO, Mauro 

Somacal - OAB:58806 OAB/RS, Natalia Honostorio de Rezende - 

OAB:13714, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16338 OAB/MS, 

Suene Cintya da Cruz - OAB:28002 OAB/GO, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22930 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B, Luiz Foletto - OAB:5282-B

 INTIMO o exequente para impulsionar o feito nos termos da decisão de 

folhas 184/186, parte final: " ... INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis ou solicitar as 

diligências que entender necessárias, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. .. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30908 Nr: 1014-34.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elói Restirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito nos termos da parte 

final da decisão de folhas 332/334V: " ... Após expedidos os competentes 

alvarás de levantamento, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 

(quinze) dias, apresente memorial atualizado da dívida e indique bens 

penhoráveis em nome do devedor, sob pena de suspensão da execução, 

nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC. .."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 1238-69.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wiegert & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIC Arrendamento Mercantil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Marcelo Macedo de Souza 

- OAB:13671/MT, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242, Reinaldo 

Camargo do Nascimento - OAB:24493-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8244-B/MT

 I N T I M O o(a) advogado(a) Reinaldo Camargo do Nascimento, para 

devolução dos autos nº 1238-69.2010, Protocolo 31129, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15708 Nr: 1629-63.2006.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sadi Angelo Arquere Bertoldo, Valdeci 

Antonio Bertoldo, Airton Scapin, Vanderlei Antonio Bertoldo, Clarice Maria 

Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina Maria Bertoldo - Espólio, Sueli 

Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Álvaro Menezes - OAB:13.322, Jasson Borralho 

Paes de Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322

 I N T I M O o(a) advogado(a) Alexandro Panosso, para devolução dos 

autos nº 1629-63.2006, Protocolo 15708, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12027 Nr: 1540-74.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, RC Company Armazens Gerais Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 Certifico que a EXECUTADA RC COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA 

devidamente citada por edital e cientificado o curador especial, conforme 

certidão de folhas 286, deixou decorrer o prazo não pagou e não 

embargou a execução nesta secretaria; INTIMO o exequente para 

impulsionar o feito indicando bens para penhora, sob pena de suspensão 

e arquivamento provisório nos termos do art. 921 do CPC, prazo de 15 

(quinze)dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28243 Nr: 2351-92.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT

 I N T I M O o(a) advogado(a) Milton Dabul Pompeu de Barros, para 

devolução dos autos nº 2351-92.2009, Protocolo 28243, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28547 Nr: 2662-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Moreira da Silva - 

OAB:25638/GO

 Certifico que INTIMO a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70111 Nr: 2991-27.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Maria Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Angelo Arquere Bertoldo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o(a) advogado(a) Alexandro Panosso, para devolução dos 

autos nº 2991-27.2011, Protocolo 70111, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 1087-30.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE e REQUERIDA, na pessoa de seus ADVOGADOS, 

para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 810,27 (oitocentos e dez reis e vinte e sete 

centavos),os quais foram condenados nos termos da r. sentença Ref. 63, 

na forma PRO RATA, sendo 70% para a parte requerida e 30% para a 

parte requerente. Este valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, 

sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais quarenta centavos) para 

recolhimento de CUSTAS e R$ 396,87(trezentos e noventa e seis reais e 

oitenta e sete centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for 

processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para 

a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do 

nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79259 Nr: 4059-41.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa, Rute Marques Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico que o exequente fez carga dos autos e nada manifestou acerca 

da certidão negativa do Oficial de Justiça juntada à folha 158; INTIMO a 

parte exequente para indicar dados bancários para expedição de alvará, 

conforme parte final da decisão de folhas 142/146verso: " ...D) Finalmente, 

CONVERTO a penhora online de fls. 86/88 em pagamento parcial e 

DETERMINO a transferência dos valores constritos para a conta bancária 

a ser indicada pela parte exequente. ..." INTIMO ainda para que indique 

bens penhoráveis sob pena de suspensão e arquivamento provisório nos 

termos do art. 921 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81114 Nr: 1229-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Neurélio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a decisão de folhas 240/240verso foi publicada no DJE nº 

10578, em 17.09.2019, bem como, foi intimado o curador especial às fls. 

240verso; Que decorreu o prazo o executado não pagou e não impugnou 

a execução. INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito requerendo 

o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão 

e arquivamento provisório. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77657 Nr: 2580-13.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 INTIMO a parte exequente para providenciar a distribuição da carta 

precatória de folhas 317, no prazo de 15 dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 2747-35.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unidade Regional de Reestruturação em Cuiabá, Banco 

do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Company Armazéns Gerais Ltda, Anderson 

Sérgio dos Santos, Rodrigo Stechow, Sheila Gonçalves dos Santos, 

Gisele Dileta Bianchi Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Deivison Vinicius Kunkel Lopes de 

Souza - OAB:14690/O, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B 

OAB/MT, Maurício Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, William 

José de Araújo - OAB:3.928-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a executada GISELE DILETA BIANCHI foi CITADA, conforme 

certidão de folhas 157, deixou decorrer o prazo, não pagou e não 

embargou nesta secretaria. INTIMO o exequente para impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84190 Nr: 3401-80.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneilto Gonçalves de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Green Gold Internacional Gestão de Negócios, 

Pedro Aparecido Ciriello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Teresa Cristina Henriques 

de Abreu - OAB:266416/SP

 INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da devolução de Carta Precatória com diligência 

negativa, bem como, requeira o que entender de direito. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119360 Nr: 879-75.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRALHERIA MARCENARIA SCHIMIDT (ROGÉRIO 

CLAUDINEI SCHIMIDT), Rogério Claudinei Schmidt, NADIR PANERAI 

SCHMIDT, WAGNER PANERAI SCHMIDT, SUZANNE PANERAI SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 2.170,34 (dois mil, cento e setenta reais, trinta e quatro centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 26. Este valor deverá 

ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 1.085,17 (mil e oitenta e cinco 

reais e dezessete centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 1.085,17 

(mil e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128779 Nr: 5083-65.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Tavares Vasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Santiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 574,17 (quinhentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), 

a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. Este valor deverá ser 

pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos ) para recolhimento de CUSTAS e R$ 160,77 

(cento e sessenta reais e setenta e sete centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110792 Nr: 2789-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gianini, LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, 

Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO o exequente para impulsionar o feito requerendo o que entender 

de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102834 Nr: 369-96.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidi Aparecida de Oliveira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Batista e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT, Maria Izabel Della Valle Obersteiner - OAB:MT 5461 

B

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 3218-41.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Ribeiro de Souza, Marinalva Nicasso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Neves França de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11500MT, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 INTIMO a parte autora para cumprir integralmente as determinações 

constante da decisão de ref. 63, juntando todos os documentos 

solicitados, sob pena de extinção, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113431 Nr: 4069-80.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Ires Mariani De Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito requerendo o que entender de 

direito, tendo em vista o decurso do prazo solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136676 Nr: 9125-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSV, ASVM, AdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - 

OAB:6145-B

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça ref. 60 - (diligência 

negativa), ou requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137214 Nr: 9418-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guará Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ligia T. Romão de Carvalho - 

OAB:SP/ 215.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça juntada à ref. 43, no prazo de cinco dias, 

requerendo o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139140 Nr: 10454-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobiano Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EMBARGANTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe 

de R$ 3.119,42 (três mil, cento e dezenove reais, quarenta e dois 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença Ref. 18. Fica 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se 

for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, 

para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNG-TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140946 Nr: 817-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida e 

certidão negativa de imóveis nesta comarca em nome do executado afim 

de ser apreciado os pedidos constantes da petição juntada à ref. 44, 

prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83338 Nr: 2831-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Mozinde Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 

5(cinco)dias, manifeste-se acerca da impugnação de fls. 144/152. É o que 

me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86111 Nr: 4184-72.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Aparecido Pereira, Hurbano Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO ALVES PEREIRA - 

OAB:15349/O

 INTIMO as partes para manifestarem-se acerca do cumprimento do 

acordo, valendo o silêncio como acordo cumprido. INTIMO ainda para 

manifestarem-se acerca da petição do leiloeiro nomeado, juntada à ref. 69, 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126908 Nr: 4253-02.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Silva Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Card Administradora de Cartão de 

Crédito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio José de Alencar - 

OAB:92.798/MG, Neyir Silva Baquião - OAB:MG/129.504

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 279,30 (duzento e setenta e nove reais e trinta centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença Ref. 37, a 50% do valor das custas. 

Este valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 206,70 

(duzentos e seis reais e setenta centavos) para recolhimento de CUSTAS 

e R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos) para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA 

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126949 Nr: 4266-98.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIS HOSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INNTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito no prazo de 

cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126963 Nr: 4270-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana da Silva Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin e Biazon Ltda, Campo Verde Imobiliária 

e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janimara da Silva Goulart - 

OAB:22536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte embargante para manifestar-se acerca da certidão 

negativa de citação juntada à ref. 54, bem como, para requerer o que 

entender de direto, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32800 Nr: 2918-89.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tercina Oliveira de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 

5(cinco)dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 143/151. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80549 Nr: 791-42.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Nelza de Sena Souza - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certico que INTIMO as partes para que, no prazo de 5(cinco)dias, 

manifestem-se acerca da proposta de honorários periciais juntado nas fls. 

155/159. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91178 Nr: 1102-96.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rossi, Claudineia Regina Paião Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para impulsionar a ação tendo em vista a 

certidão negativa de intimação do executado Edson Rossi, bem como para 

que indique bens para penhora, prazo de cinco dias, sob pena de 

suspensão e arquivamento provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105747 Nr: 1117-31.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustiveis Ciaverde Ltda, Maria 

Francisca Rasqueri Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florestal Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente para juntar certidão negativa de imóveis nesta 

comarca em nome da executada, prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108445 Nr: 1972-10.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A

 INTIMO o exequente para manifestar-se acerca do pagamento informado 

à ref. 69, prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70238 Nr: 3118-62.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Pires dos Anjos, Ulisses dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olívia de Almeida Soprane 

Martins - OAB:105.787 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando que a r. sentença de fls. 461/462 não foi 

publicada no DJE, INTIMO a parte autora acerca da referida sentença, 

parte dispositiva a seguir transcrita: "Diante do exposto, restando 

comprovada a omissão, ACOLHO os declaratórios opostos, motivo pelo 

qual RETIFICO a decisão objurgada para, também, HOMOLOGAR os 

cálculos relativos aos danos materiais, no valor de R$ 86.108,37 (oitenta e 

seis mil, cento e oito reais e trinta e sete centavos) (fls. 452). No mais, 

MANTENHO inalterada a sentença combatida. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 03 de setembro de 2019. 

MARIA LÚCIA PRATI - Juíza de Direito".

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30207 Nr: 316-28.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Tarcisio Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudi Caetano Sperandio, Shirlei Soares da 

Silva Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Derze Vilalba 

Carneiro - OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 INTIMO a parte autora para efetuar o pagamento das custas finais, sendo 

R$ 145,20 de taxa judiciária e R$ 413,40 de custas judiciais, total R$ 

558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)- 

devendo emitir o boleto no site do Tribunal de Justiça e comprovar o 

pagamento nos autos no przo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100261 Nr: 4108-14.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 
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Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janailson Augusto da Silva Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada à ref. 48, prazo de cinco dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510 Nr: 2074-52.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANI BENETTI MACAGANAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciomara Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para efetuar o pagamento das custas finais sendo 

o total R$ 965,05(novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)- 

devendo emitir o boleto no site do Tribunal de Justiça e comprovar o 

pagamento nos autos no przo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33319 Nr: 3438-49.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdBAL, AHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Certifico que os embargos de declaração apresentados pela parte 

exequente são TEMPESTIVOS; INTIMO a parte executada para que 

apresente contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 608-76.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Arantes Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente foi intimada da decisão de folhas 

148/148verso, via DJE nº 10543, publicado em 29.07.2019; Que decorreu 

o prazo sem nenhuma manifestação até a resente data. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78851 Nr: 3686-10.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catharino de Lima Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Nova Integração Ltda, Companhia 

Mutual de Seguros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosa Rezende Hoshika - 

OAB:12.102/MT, Willian Dias Caversan - OAB:17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araujo Siqueira - 

OAB:39.549, Bruno Silva Navega - OAB:RJ/118.948, Gabriel Santos 

Albertti - OAB:44655, Jonatas Casalli Betto - OAB:PR/12.504, Max 

Paulo de Sousa e Silva - OAB:13965/MT

 INTIMO as partes para ciência dos esclarecimentos apresentados pelo 

perito através da petição juntada às fls. 288/290; INTIMO a parte autora 

para apresentar alegações finais nos termos da deliberação de fls. 280/V, 

no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36284 Nr: 2826-77.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Antonio do Leste, Reinaldo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro de Ramos - 

OAB:26851/O

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29699 Nr: 3795-63.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovanna Karolynne 

Rodruigues Monteiro de Oliveira - OAB:OAB/MT 25.453

 Certifico que INTIMO a parte executada acerca da concordância da parte 

exequente sobre o parcelamento (fls. 71/73), bem como, para que, no 

prazo de 5(cinco)dias, comprove o pagamento do restente das parcelas. É 

o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108982 Nr: 2097-75.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos 

serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91942 Nr: 1328-04.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Valuz Gomes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o edital de citação foi publicado no DJE nº 10522, publicado 

em 28.06.2019; Que decorreu o prazo sem nenhuma manifestação do 

executado. INTIMO o exequente para requerer o que entender de dcireito 

no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4850 Nr: 751-80.2002.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Nunes da Silva, Maria Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria do INSS Instituto Nacional de 

Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3833

 INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos 

serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15575 Nr: 1504-95.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A, Igor Fabrício Meneguello, Oduwaldo de 

Souza Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Anderson Sérgio dos Santos, Ester Carmela Baum, Neuri Antonio 

Frozza, Sheila Gonçalves dos Santos, Marcia de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, João 

Claudio Saglietti Filho - OAB:37.780, Oduwaldo de Souza Calixto - 

OAB:11.849-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos 

serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121013 Nr: 1658-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Campo Verde Ltda, Gladir Tomazelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multifos Fertilizantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para retirar a Carta 

Precatória expedida e, posteriormente, comprovar a distribuição, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118795 Nr: 622-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito manifestando o que 

entender de direito no prazo de cinco dia sob pena de extinção e 

arquivamento. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 2374-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edgar da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que tendo em vista a certidão do Sr.º Oficial de Justiça 

com diligência negativa, INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126862 Nr: 4241-85.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Soares Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 INTIMO as partes para manifestarem-se acerca da certidão de 
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constatação juntada à ref. 60, no prazo de 10 dias, requerendo o que 

entender de direito, confrome decisão de ref. 39 . É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123647 Nr: 2729-67.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Vanusa Pereira Prado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072

 INTIMO a parte requerente, na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito requerendo o que entender de 

direito.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136592 Nr: 9074-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Luis Pires-ME, Bruno Luis Pires, Jorge 

Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da Exceção de Pré-executividade juntada na ref. 45. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112763 Nr: 3780-50.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA MAZURKEWICZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Nadaf Gusmão - 

OAB:16014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos 

serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 123989 Nr: 2888-10.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gracilina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT/53.11-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2888-10.2017.811.0051 (Código 123989)

Vistos etc.

INTIME-SE a parte peticionante à ref.: 58 para que, no prazo de cinco (05) 

dias, instrua seu requerimento com os cálculos de execução, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 3455-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito, 

Andréia Katia Felito Romero, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, 

ROMERO AGRICOLA ME, Ancora Suporte Agricola Ltda, COOPERPLUMA, 

Banco Bradesco S/A, Tobiano Agropecuária Ltda, Cooperativa dos 

Cotonicultores de Campo Verde, Rosangela Aparecida Correia, Banco 

Rabobank International Brasil S/A, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Rodrigues 

Garcia & Garcia Ltda-ME, Bayer S/A, Cooperativa dos Produtores de 

Campo Verde - Cooperverde, Banco de Lage Landen Brasil S/A, Scania 

Banco S/A, Agricola Roque Ltda, Guimarães Agricola Ltda, CCAB AGRO 

S.A., CONTABILIDADE EXATA, Tocantins Refrigerantes S/A, Miguel 

Humberto Librelotto, Du Pont do Brasil S/A, Agrofito Case Máquinas 

Agrícolas, FMC Química do Brasil Ltda, Primavera Diesel Ltda, Raizen 

Combustiveis do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Iguaçu Maquinas 

Agrícolas Ltda, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste 

de Mato Grosso-SICOOB Primavera, Rio Tibagi Companhia Securitizadora 

de Créditos Financeiros, Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda, Banco Volvo 

Brasil S/A, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, Cooperativa de Crédito de 

Livre ADM. ASSC. Do Vale do São Lourenço-Sicredi, M2 Comércio e 

Distribuidora de Peças Ltda, Banco do Brasil S/A, Banco John Deere S.A, 

Terra Premium Comércio de Máquinas Agrícolas ltda, Banco do Brasil S.A, 

MARA RUBIA FELITO ME, Antonio Miguel Weber dos Santos, Nufarm 

Indústria Química e Farmacêutica S/A, AGS Comércio de Pneus Ltda, 

Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Anésio Rieth - OAB:25.004, CAROLINA MARIA 

GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - OAB:30667, Celso Umberto 

Luchesi - OAB:76458/SP, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - 

OAB:15061/O, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4856, Eduardo 

Alves Marçal - OAB:13311/MT, EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:44311, EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:13733, ELIZETE 

RAMALHO GERINO - OAB:5614, Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Fabiúla Müller Koenig - OAB:22.165-A, FLAVIO 

AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - OAB:10114/O, FLAVIO 

MERENCIANO - OAB:35121, Gelson Luiz Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT, GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206438, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927, JAMIR REFATTI - OAB:OAB/MT 

17.111, Jayme Brown da Maia Pithon - OAB:8.406/BA, JORDANIA 

BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O, Karina Ribeiro Novaes - 

OAB:197105, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276/PR, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, Marco Aurélio Mestre Medeiros 

- OAB: 15.401, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:SP/98.709, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Raul 

Antunes Nunes - OAB:16574, RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21371, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8078/O, Sadi Bonatto - OAB:10.011/PR, Vinicius 
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Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ref. 422. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106238 Nr: 1280-11.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Bellandi - 

OAB:25.271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1280-11.2016.811.0051 (Código 106238).

Ação anulatória de protesto c/c pedido de antecipação de tutela e danos 

morais.

Vistos etc.

De início, em que pese não apresentada contestação, deve ser 

oportunizado às partes a especificação de provas, máxime porque, na 

espécie, os efeitos da revelia não são aplicados ao ente requerido.

Assim, com fundamento nos arts. 6º e 10º, do NCPC, DETERMINO a 

intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apontarem, 

de maneira clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide, com indicação da matéria que 

consideram incontroversa.

CONSIGNE-SE que no referido prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao 

aspecto controvertido, às provas que pretendem produzir, justificando sua 

relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do 

NCPC.

REGISTRE-SE que o silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, bem como 

que os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias 

serão indeferidos.

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa.

 Após, com a manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência 

ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

 Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 105426 Nr: 1038-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supertec Peças e Serviços Ltda EPP, Atlas 

Copco Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Ernandes dos Santos - OAB:17.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278, Daniel Martins Boulos - OAB:162.258/SP, Russel 

Alexandre B. Maia - OAB:6296/MS

 Processo nº 1038-52.2016.811.0051 (Código 105426) (...).Deste modo, 

sem maiores digressões, RETIFICO o despacho saneador de ref.: 61 tão 

somente para fazer constar que o objeto a ser periciado é o compressor 

de ar modelo GA 18 FF 125 380/60 FM, adquirido, pela requerente, da 

requerida ATLAS, conforme nota fiscal anexada à exordial.No mais, 

CUMPRA-SE na forma determinada retro.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE o 

necessário.Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151402 Nr: 5148-26.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antenor Fernandes de Oliveira, Edite Gomes 

Dias de Oliveira, Franco Luiz Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Garcia Andrade 

- OAB:OAB/GO 22.141, Rômulo Moreira da Silva - OAB:OAB/GO 8.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Resende Iunes de 

Sousa - OAB:8668/MT, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca de Paranatinga-MT, 

ou promova o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do 

artigo 389 da CNGC/TJMT, Sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144241 Nr: 2357-84.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itallo Kairon Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Club Administradora de Cartões de Crédito 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A

 Certifico que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87835 Nr: 96-54.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS, EdMG, SdEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134370 Nr: 8018-78.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilsimar Dagnoni Gasparelli, Júlia Dagnoni Gasparelli 

Carnauba, Rafaela Dagnoni Gasparelli Mata, Fernanda Carolina Dagnoni 

Gasparelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174-PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56648-PR, Flaviane F da Silva Gonçalves - OAB:60.579-PR, 

RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, Tathiane Micheli Grodiski 

Gonçalves - OAB:88359-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para RECONHECER a nulidade 

do termo de apreensão e depósito nº 1130186-2 e, consequentemente, 

DECLARAR a inexigibilidade do crédito tributário e multas 

respectivas.Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 50% (cinquenta por 

cento) do valor da causa, que deverá ser somada à sucumbência 

arbitrada anteriormente, na mesma proporção, para fins de 

execução.ISENTO o demandado do pagamento de custas processuais, de 

acordo com o art. 460, da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Transitada 

em julgado, AUTORIZO o levantamento, pela parte autora, do depósito 

realizado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 

2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117502 Nr: 6108-50.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, para o fim de 

CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT ao pagamento, 

em favor da parte autora, de: (a) DANOS EMERGENTES na importância de 

R$ 20.145,14 (vinte mil, cento e quarenta e cinco reais e quatorze 

centavos), valor que deverá ser atualizado pelo IPCA-E desde a data do 

efetivo desembolso, com a incidência de juros de mora com base no índice 

oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/09), a 

partir da citação;(b) DANOS MORAIS na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do 

arbitramento (S. 362/STJ) e juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, ou seja, no percentual de 0,5% 

ao mês, nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do 

Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 

70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, a 

partir do evento danoso (S. 54/STJ).SEM custas por ser o requerido isento 

de acordo com o art. 460, da CNGC/MT c/c art. 4º, parágrafo único, do 

Provimento nº 27/04-CM. Lado outro, em vista da mínima sucumbência da 

parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, 

ambos do NCPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme preconiza o art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 

2019.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 4094-30.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Nóbrega Abreu - 

OAB:18431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4094-30.2015.811.0051 (Código 100173)

Ação monitória.

Vistos etc.

De proêmio, considerando que os cheques acostados na inicial são 

datados de 04.09.2007 e 09.10.2007, aliado ao fato de que a ação foi 

proposta em 19.11.2015 e atenta ao disposto no o artigo 10, do NCPC que 

dispõe que o magistrado não pode decidir com base em fundamento a 

respeito do qual as partes não tenham se manifestado, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

especificadamente acerca da prescrição quinquenal, atentando-se para o 

Resp 1101412/SP julgado sob a sistemática dos recusos repetitivos.

Transcorrido tal prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

voltem-me os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 15 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28187 Nr: 2301-66.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Company Armazéns Gerais Ltda, Anderson 

Sérgio dos Santos, Antonio César dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DA 

UNIÃO EM MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2301-66.2009.811.0051, Protocolo 28187, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 168307 Nr: 4771-21.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guimarães dos Santos, Alayne 
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Nascimento Tunes, Tiago Vachin da Cruz, Lucas Alan Rocha, Weslley 

Luciano Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O, Leví Moroz - OAB:6402-A/MT, Valdir Ariones 

Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o 

pedido de revogação formulado pelo Requerente TIAGO VACHIN DA 

CRUZ.AGUARDE-SE o aporte da resposta à acusação dos demais réus, 

para então ser analisada a manutenção do recebimento da denúncia.Para 

tanto, INTIME-SE o Advogado Dr. Valdir Ariones Pimpinat, para que 

apresente a defesa da ré ALAYNE NASCIMENTO TUNES, conforme 

consta na certidão de p. ref. 30.OFICIE-SE a Autoridade Policial para que 

esclareça o pedido da Defesa dos réus ROBSON e LUCAS, notadamente 

porque estão ausentes as imagens de duas câmeras de segurança do 

estabelecimento comercial, para averiguar se houve possível alteração no 

DVR, conforme questionado na defesa de p. ref. 36. Somente após o 

aporte da resposta pela Autoridade Policial que será analisado o pedido de 

perícia formulado pela Defesa dos Réus ROBSON E LUCAS..Intimem-se o 

Representante do Ministério Público e os Advogados, via DJE.Cumpra-se, 

com urgência, por tratar-se de réus presos.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2019.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 162808 Nr: 2129-75.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Rocha dos Anjos, Paulo Witer Farias 

Paelo, Maxsuel Cardoso de Oliveira, Douglas Santana da Silva, Maycon 

Júnior Ramalho de Azevedo, Deikson Conceição de Magalhães, Jaime 

Pedrosa da Silva Batista, Gabriel Klima, Valdemi Lucio Ferrão, Gustavo 

Lopes de Souza, Lucas Rafyk Moraes Delgado, Armando Lima Junior de 

Araujo, Rafael de Souza Lima Martins, Wender Siqueira da Conceição, 

Josicley Souza Freitas, Adnilson Caetano de Oliveira, Regiane Cristina da 

Silva Brito, Allan Christian Ribeiro Amorim, Evandro Braga Martins OU 

Evando Braga Martins, Alexandre Correia Sobrinho, Francisco Soares 

Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, Amanda Santos da Silva - OAB:21677/O, Ary da Costa 

Campos - OAB:16944/B, CLEYSON BATISTA DA SILVA - 

OAB:19275/O, Defensoria Pública - OAB:, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616/O, Jackeline Moreira Martins Pacheco - OAB:OAB/MT 

10402, Jonas Candido da Silva - OAB:MT/16.552, Leví Moroz - 

OAB:6402-A/MT, Rubia Ferreti Valente - OAB:9994/MT

 Como é sabido, as atividades do Poder Judiciário se encerram nesta data, 

dando início ao recesso forense no dia 20.12.2019 até o dia 

06.01.2019.Diante disso, justifica-se que em razão da complexidade da 

ação penal em voga, mormente, a elevada quantidade de denunciados 

(vinte e três), as Defesas a serem analisadas, as inúmeras provas 

produzidas (áudios; conversas; inquirições; interrogatórios; etc.) não será 

possível proferir a sentença de mérito antes do encerramento das 

atividades do Poder Judiciário.De outro lado, nota-se que a decisão de p. 

ref. 345 deixou de analisar a revogação da prisão preventiva dos réus 

Paulo Witer Farias Paelo, Deikson Conceição de Magalhães, Francisco 

Soares Lacerda.Com efeito, reitero integralmente os fundamentos 

lançados na decisão de p. ref. 345, e REVOGO a prisão preventiva dos 

denunciados Paulo Witer Farias Paelo, Deikson Conceição de Magalhães, 

Francisco Soares Lacerda, levando em conta, ainda, o pedido ministerial 

de absolvição de referidos réus, em seus memorais finais 

orais.Entrementes, essa é uma realidade precária, nada impede que 

posteriormente seja necessária a pronta intervenção da Justiça caso haja 

necessidade.Portanto, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor dos 

acusados Paulo Witer Farias Paelo, Deikson Conceição de Magalhães, 

Francisco Soares Lacerda, todos qualificados nos autos. Entretanto, 

deverá constar expressamente que estão presos por outros 

processos.Em seguida, retornem os autos conclusos ao gabinete para 

prolação de sentença.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa do 

Recuperando.Cumpra-se, com urgência.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Campo Verde /MT, 19 de dezembro de 2019.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171140 Nr: 5954-27.2019.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Scain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO KUTIANSKI - 

OAB:26499/O

 Ante o exposto, RECEBO a denúncia oferecida pelo Parquet, devendo o 

Acusado ser citado e intimado para a audiência de instrução e julgamento 

que designo para o dia 21 de janeiro de 2020, às 13h30min (horário oficial 

de MT), ocasião em que será o Acusado interrogado, na forma do artigo 

57 da Lei nº. 11.343/06.Cite-se o Acusado dos termos da ação, 

intimando-o para a audiência de instrução e julgamento.Intimem-se o 

Representante do Ministério Público, o advogado constituído nos autos, via 

DJE, as Testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade 

da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou 

testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta 

expedição.Desnecessária a requisição do acusado que acompanhará a 

instrução do feito por videoconferência, bem como será interrogado pelo 

referido sistema.Dessa forma, a Cadeia Pública de Dom Aquino, local em 

que o réu encontra-se segregado, será oficiada através do e-mail 

cpdomaquino@sejudh.mt.gov.br, para que na data e horário designado o 

réu esteja presente para acompanhar o ato através do endereço 

eletrônico que será disponibilizado exclusivamente a eles.Deverá a 

Gestora Judicial acostar aos autos o LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DA 

DROGA, por meio do sítio da Politec on line, caso ainda não tenha sido 

feito.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réu preso, inclusive 

pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 7 de janeiro de 

2020.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171140 Nr: 5954-27.2019.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Scain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO KUTIANSKI - 

OAB:26499/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO O FEITO a expedição de 

matéria para imprensa a fim de intimar o patrono do réu acerca da 

designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

janeiro de 2020, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 170078 Nr: 5476-19.2019.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele de Oliveira Matos, Keverton França de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Ante o exposto, RECEBO a denúncia oferecida pelo Parquet, devendo os 

Acusados serem citados e intimados para a audiência de instrução e 

julgamento que designo para o dia 21 de janeiro de 2020, às 14h30min 

(horário oficial de MT), ocasião em que serão os Acusados interrogado, 

na forma do artigo 57 da Lei nº. 11.343/06.Citem-se os Acusados dos 

termos da ação, intimando-os para a audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se o Representante do Ministério Público, o advogado 

constituído nos autos, via DJE, as Testemunhas arroladas pelas partes, 

observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso 

algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando 

as partes acerca desta expedição.Desnecessária a requisição do 

acusado KEVERTON FRANÇA DE SOUSA que acompanhará a instrução 

do feito por videoconferência, bem como será interrogado pelo referido 

sistema.Dessa forma, a Cadeia Pública de Dom Aquino, local em que o réu 

encontra-se segregado, será oficiada através do e-mail 

cpdomaquino@sejudh.mt.gov.br, para que na data e horário designado o 

réu KEVERTON FRANÇA DE SOUSA esteja presente para acompanhar o 

ato através do endereço eletrônico que será disponibilizado 

exclusivamente a eles.Deverá a Gestora Judicial acostar aos autos o 

laudo pericial definitivo da droga, por meio do sítio da Politec on line, caso 

ainda não tenha sido feito.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de 

réu preso, inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95837 Nr: 2657-51.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Moraes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO DE MORAES FERNANDES, 

Filiação: Rosalina Rodrigues de Moraes e José Jurandir Fernandes, data 

de nascimento: 03/08/1988, brasileiro(a), natural de São José do Rio 

Claro-MT, solteiro(a), vidraceiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal para:1. CONDENAR o Acusado Renato de Moraes Fernandes 

(também usa o nome de Fernando Rodrigues de Morais), já qualificado nos 

autos, nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.2. DECLARO 

antecipadamente a prescrição punitiva estatal no tocante ao crime de falsa 

identidade, já qualificado nos autos, o que faço com fulcro no art. 109, 

incisos VI c.c 107, inciso IV, (primeira figura), ambos do Código Penal 

Brasileiro.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhe a pena:O Código Penal atribui para o crime de furto 

simples a pena de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa. 1ª 

fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do 

Acusado, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os 

antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. Os demais processos 

envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não 

podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em 

razão do princípio do estado de inocência. Não há elementos para aferir a 

Conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias não são 

desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe afetam, pois que não se pode 

considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não 

teve consequência, pois, o acusado não conseguiu subtrair os bens da 

vítima. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que 

ela não contribuiu para a prática da infração.Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 

(um) ano de reclusão.2ª fase – Pena Provisória:Passando à segunda fase 

da aplicação da pena, vejo que milita em favor do réu a circunstância 

atenuante da confissão espontânea do crime prevista na alínea “d”, do 

inciso III, do art. 65, do CP, ao passo que pesa contra o mesmo a 

circunstância agravante prevista no art. 61, I, do mesmo codex 

(reincidência), nos termos do executivo de pena 7693-10.2015.811.0040, 

código 134423, da Primeira Vara Criminal de Sorriso/MT. Assim, nos 

termos da jurisprudência consolidada do STJ, procedo com a 

compensação entre a confissão e a reincidência, mantendo a pena 

provisória em 01 (um) ano de reclusão.3ª fase – Pena Definitiva:Inexistem 

causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à 

míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as 

circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão. 

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal.Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e o valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do 

explicitado no art. 60, todos do Código Penal.Portanto, CONDENO o 

Acusado Renato de Moraes Fernandes (também usa o nome de Fernando 

Rodrigues de Morais), a cumprir a pena privativa de liberdade total de 01 

(um) ano de reclusão, devendo ser inicialmente cumprida em regime 

semiaberto, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e a 10 (dez) dias 

multa.Impossível a substituição da pena privativa de liberdade, pois o 

acusado é reincidente (art. 44, I, do CP). A suspensão condicional da pena 

também não pode ser agraciada ao Acusado, por ser reincidente (art. 77, 

do CP). Disposições finais:Deixo de condenar o Acusado nas custas, 

tendo em vista sua condição econômica.Considerando a quantidade e 

qualidade da pena imposta ao acusado, especialmente pelo regime de 

cumprimento, concedo o apelo em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso.Da sentença, intime-se o Ministério Público, o Acusado e a 

Defensoria Pública, pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo de 

recorrer, o que será feito mediante termo, conforme determina o artigo 

1.424 e parágrafo único da C.N.G.C./MT. Transitada esta sentença em 

julgado, extraia-se guia, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, e, 

em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação.Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:1.O 

Acusado foi preso em flagrante no dia 25/07/2015 e liberado em 

06/08/2015.2.O Acusado possui os seguintes processos: processo 

516-55.2019.811.0007, código 176141, comarca de Alta Floresta; IP 

541-88.2011.811.0091, código 40802, comarca de Nova Monte Verde; 

processo 143-10.2012.811.0091, código 60310, comarca de Nova Monte 

Verde; processo 54-79.2015.811.0091, código 66385, comarca de Nova 

Monte Verde; processo 1295-76.2011.811.0108, código 26691, comarca 

de Tapurah.3.Proceda-se com a destruição do objeto apreendido ou caso 

esteve em bom estado, determino sua doação.Publique-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

11 de julho de 2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 05 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102026 Nr: 137-84.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Rodrigues Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIA RODRIGUES DANTAS, Cpf: 
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02227330120, Rg: 1772744-8, Filiação: Cirlene Rodrigues Caetano Dantas 

e Espedito Lopes Dantas, data de nascimento: 08/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Santa Vitoria-MG, convivente, vendedora, Telefone 66 

96118261/99975071. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a 

fim de CONDENAR a Acusada Flavia Rodrigues Dantas, brasileira, nascida 

em 08/12/1985, filha de Expedito Lopes Dantas e Cirlene Rodrigues 

Caetano Dantas, natural de Santa Vitoria/MG, como incurso nas penas do 

artigo 342, §1° (fim de obter prova em processo criminal), do Código 

Penal.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhe as penas:O art. 342 do Código Penal prevê a pena de 

02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.1ª fase – Pena 

Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta da Acusada, 

proveniente de dolo direto, é reprovável. A acusada não registra maus 

antecedentes criminais. Não constam nos autos elementos e provas para 

analisar a conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias 

não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe afetam. O fato 

praticado não causou nenhuma consequência grave. No que se refere ao 

comportamento da Vítima, não há prejuízo a Acusada. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 

(dois) anos de reclusão. 2ª fase – Pena Provisória:Na segunda fase da 

dosimetria, verificam-se inexistentes quaisquer atenuantes ou agravantes, 

de forma que a pena provisória permanece inalterada. 3ª fase – Pena 

Definitiva:Já na terceira e última fase da aplicação da pena, verifica-se a 

causa de aumento prevista no §1°, do art. 342, do Código Penal, 

notadamente em razão do crime ter sido praticado com o fim de obter 

prova em processo criminal. Desta forma, elevo no mínimo legal, de 1/6 

(um sexto), resultando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão.CONDENO o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo. Para a fixação do 

número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 

59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação 

econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. 

No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, 

§2°, “c”, do Código Penal, entendo o aberto como suficiente para a justa 

reprovação da conduta do Réu.Disposições finais: Portanto, CONDENO a 

Acusada Flavia Rodrigues Dantas a cumprir a pena privativa de liberdade 

total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

aberto, e a 10 (dez) dias-multa, fixados em seu valor mínimo. Analisando o 

artigo 44 do Código Penal, verifico que a Acusada preenche todos os 

requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, uma vez que é primária, a pena aplicada não é superior a 04 

(quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo 

recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos 

serem adequadas para promover a recuperação da condenada. Assim, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

sendo uma consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) 

salário mínimo. O valor poderá ser dividido em até 05 (cinco) parcelas, as 

quais deverão ser depositadas na agência 3037-6, conta corrente 

35.194-6, do Banco do Brasil, para que posteriormente sejam 

encaminhados às entidades desta Comarca.Obediente ao art. 44, §2º, do 

CP, condeno a Acusada, ainda, à pena de interdição temporária de 

direitos, a fim de proibir que frequente bares, boates ou 

congêneres.Ressalto que a pena de interdição temporária de direitos terá 

a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, conforme 

determina o artigo 55 do Código Penal.Suspensão condicional da pena: Em 

face da substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de 

direito, tem-se como incabível o benefício do sursis (CP, art. 77, III).Diante 

da fixação do regime aberto, concedo a Ré o direito de recorrer em 

liberdade. Isento a Acusada nas custas processuais.Da sentença, 

intime-se o Ministério Público, o Defensor Público e a Acusada, 

pessoalmente, indagando-lhe sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único da 

C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, 

lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:1. A Acusada 

foi presa em flagrante no dia 17.12.2015, tendo sido colocado em 

liberdade em 18.12.2015.2. A Acusada não responde a outras ações 

penais.3. DETERMINO que o valor depositado nos autos (p. 43 – processo 

montado) sirva como pagamento parcial da pena que lhe foi aplicada, 

consoante dispõe o art. 336 do CPP.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde /MT, 26 de abril de 

2019.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 09 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145221 Nr: 2757-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON FERREIRA DE SOUSA, Cpf: 

92414184191, Rg: 12411850, Filiação: Maria José Ferreira e Geraldo 

Aparecido de Sousa, data de nascimento: 11/01/1979, brasileiro(a), 

natural de Pompéu-MG, solteiro(a), motorista, Telefone (66) 99683-6650.. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. O 

Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de Edson 

Ferreira de Sousa, v. Negão, devidamente qualificado, imputando-lhe a 

prática da conduta prevista no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro 

(conduzir veículo sob efeito de álcool), pelo primeiro fato; e art. 28 da Lei 

n° 11.343/06, pelo segundo fato. O Réu foi devidamente citado, 

apresentou resposta por meio da Defensoria Pública. Na data de hoje, foi 

procedida à instrução do feito, com a apresentação das alegações finais 

pelas partes. Era o necessário a relatar. Fundamento. As condutas 

imputadas ao Acusado, tipificadas no art. 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro, e art. 28, da Lei n° 11.343/06, apresentam a seguinte redação: 

“Art. 306.Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência Penas - detenção, de seis meses a 

três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor”. “Art. 28.Quem adquirir, guardar, 

tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os 

efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.” De início, 

como prova da materialidade delitiva do crime sob análise, têm-se o boletim 

de ocorrência, bem como os depoimentos colhidos na fase preliminar e 

durante a instrução criminal. No que se refere à autoria, observa-se a 

negativa do réu resta isolada em relação às demais provas produzidas no 

caderno processual em exame, notadamente as testemunhas inquiridas na 

fase investigativa e durante a fase judicializada, ou seja, os Policiais 

Militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, confirmando a 

prática dos delitos capitulados no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro e artigo 28 da Lei n° 11.343/06. A propósito, o delito de dirigir 

sob efeito de bebida alcóolica encontra-se respaldo por meios de provas 

idôneas, mormente o depoimento dos policiais militares. Nesse sentido, 

referido dispositivo legal, após a alteração da Lei n° 12.760/12, previu no 

seu §2° a possibilidade de comprovação do crime aludido por diversos 

meios de provas, como por meio de depoimentos testemunhais, in verbis: 

“(...)§ 2oA verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante 
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teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou 

outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à 

contraprova. (...)”. Por sua vez, em relação ao crime de uso de drogas, é 

certo que de acordo com o artigo 28, §2°, da Lei 11.343/06, a apreensão 

de pouca quantidade de droga (02 porções de cocaína – pesando 2,55 

gramas) com o Acusado, indica ser razoável para a configuração do uso. 

Por todo o exposto, fácil perceber que as condutas do Acusado 

adequaram-se- àquelas prevista no artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro, e artigo 28, da Lei n° 11.343/06, não havendo qualquer causa 

excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade. Decido. Isso posto, julgo 

procedente a ação penal a fim de CONDENAR o acusado Edson Ferreira 

de Sousa, brasileiro, nascido em 11/01/1979, na cidade de Pompéu – MG, 

filho de Geraldo Aparecido de Sousa e Maria José Ferreira, atualmente 

preso e recolhido na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães – MT, 

como incurso nas penas do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo 

primeiro fato; e art. 28, caput, da Lei n° 11.343/06. Passo a dosar a pena 

individualmente a cada crime.-1° fato – artigo 306 do Código de Trânsito: A 

Lei 9.503/97 atribui para o crime de embriaguez ao volante a pena de 

detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa. 1ª fase – Pena 

Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de 

reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é regular. O 

Acusado é reincidente, anotando uma condenação nos autos nº 

2658-02.2016.811.0051 (110566), da 3.ª Vara Criminal da Comarca de 

Campo Verde/MT, Capitulação: Como incurso no Artigo 121, Caput do CP e 

Artigo 14 da Lei 10.826/03. PENA: 08 (oito) anos reclusão, em regime 

semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa. Sentença: 

15/08/2017. trânsito em julgado:21/08/2017. Entretanto, tal fato será 

analisado na segunda fase da dosimetria da pena. Não existem elementos 

para analisar a conduta social do Acusado. Não há qualquer indicativo de 

desvio de personalidade do Agente. As circunstâncias não lhe são 

desfavoráveis. Os motivos do crime não são suficientes para afetar a 

pena base. O fato praticado não causou consequências graves. Não há 

que se falar em comportamento da Vítima no caso em comento. Após 

análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) meses 

de detenção. 2ª fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da 

aplicação da pena, vejo aplicável a agravante da reincidência. Inexistem 

atenuantes. Desta forma, elevo a pena provisória para 07 (sete) meses de 

detenção. 3ª fase – Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da 

aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou 

diminuição, arbitro a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção. 

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.Forte no art. 306, caput, 

do CTB, e também tendo como diretriz o determinado no artigo 261 da 

referida lei determinado ainda, a suspensão de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor por um período de 01(um) mês. A 

pena de suspensão foi fixada com base nas circunstâncias judiciais do 

Acusado – art. 59 do Código Penal, já analisado, bem como pelo artigo 261 

da Lei 9.503/97, assim indicam tal período como necessário e suficiente 

para a justa reprovação. -2° fato - artigo 28 da Lei 11.343/06: O artigo 28 

da Lei 11.343 de 2006 prevê a pena de advertência sobre os efeitos das 

drogas, prestação de serviços à comunidade ou, ainda, medida educativa 

de comparecimento a programa ou curso educativo. De outro lado, 

consoante dispõe o artigo 27 da Lei de Tóxicos, as penas previstas 

naquele Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem 

como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o 

defensor. In casu, entendo adequada e suficiente a aplicação da pena de 

advertência sobre os efeitos das drogas ao Réu, a qual será aplicada 

neste mesmo ato. No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos 

termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial 

aberto, com relação ao crime de embriaguez ao volante. Diante da fixação 

do regime aberto, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade, 

consignando-se, entretanto, que o acusado deverá permanecer preso em 

razão de sua regressão no processo executivo de pena n° 

2890-27.2018.811.0024, código 107410, da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. O Réu não faz jus à substituição da pena, pois é reincidente. 

Isento o Réu do pagamento de custas e despesas processuais. Sentença 

publicada em audiência. Para fins de anotações posteriores, consigna-se 

que: 1. O Acusado foi preso em flagrante no dia 22.03.2018, tendo sido 

colocado em liberdade por esse feito em 24.03.2018. 2. O Acusado 

responde ao processo executivo de pena n° 2890-27.2018.811.0024, 

código 107410, da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT; e a ação 

penal n° 2757-98.2018.811.0051 (147615), desta Comarca. 3. DETERMINO 

a destruição do objeto apreendido (termo de registro n° 622 - p. 45 – 

processo montado) 4. OFICIE-SE a Comarca de Chapada dos Guimarães - 

MT, onde tramita o processo executivo do réu, código 107410, dando-lhe 

ciência desta sentença. 5. DETERMINO que seja oficiado ao Detran 

comunicando a suspensão da solicitação da carteira da habilitação, 

conforme determinado. Saem os presentes intimados para efeitos de 

recuso. Procedida à leitura da sentença ao Defensor Público e Promotor 

de Justiça, ambos concordaram. Expeça-se carta precatória para 

intimação do réu que encontra-se preso na Comarca de Chapada dos 

Guimarães. CUMPRA-SE, com urgência. Às providências.”. Às 

providências.”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.CAROLINE SCHNEIDER G. 

SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor 

de JustiçaJULIANO BOTELHO DE ARAUJODefensoria Pública TERMO DE 

COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHASNo dia 14 de março de 2019, 

compareceram à audiência designada as seguintes autoridades e 

testemunhas, estas devidamente compromissadas a dizer a verdade, sob 

as penas da lei.CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕESJuíza de 

DireitoARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor de JustiçaJULIANO 

BOTELHO DE ARAÚJODefensor PúblicoVALERINDO MARTINS 

SAMPAIOTestemunha

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 10 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163446 Nr: 2416-38.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Oliveira Pezzini, Walter Ferreira 

da Silva Vidigal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA PEZZINI, Cpf: 

05468563142, Rg: 2589618-0, Filiação: Rosinei Gracilina de Oliveira e Luiz 

Alberto Pezzini, data de nascimento: 30/05/1997, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, eletricista, Telefone (66) 99641-9751 e 

atualmente em local incerto e não sabido WALTER FERREIRA DA SILVA 

VIDIGAL, Cpf: 07371326121, Rg: 2858960-2, Filiação: Cleuza da Silva 

Vidigal e Walter Ferreira, data de nascimento: 12/04/1998, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 

99690-1642. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  2 4 1 6 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(163446)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), RECEBO a denúncia na forma como colocada 

em juízo, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.CITE-SE o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito. Determino 

ainda, que conste no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo 

sobre a necessidade de nomear-lhe o Defensor Público.COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca, conforme disposto no artigo 974, inciso II, da 
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CNGC.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 11 de junho de 2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 10 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165932 Nr: 3513-73.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Franco Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER FRANCO SILVA, Cpf: 

61575892308, Rg: 049762432013-7, Filiação: Rosa Franco e João Batista 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 11/07/1997, brasileiro(a), natural 

de São Bernardo-MA, convivente, ajudante de operador de secador, 

Telefone 65-99600-5043. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio VAGNER FRANCO SILVA 

como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei 

n.º 11.340/06.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 5 1 3 - 7 3 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(165932)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), RECEBO a denúncia na forma como colocada 

em juízo, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.CITE-SE o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito. Determino 

ainda, que conste no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo 

sobre a necessidade de nomear-lhe o Defensor Público.COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca, conforme disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 19 de julho de 2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 11 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144617 Nr: 2489-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Carloto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO CARLOTO, Cpf: 00944743110, 

Rg: 16111354, Filiação: Zenaide Carloto e Aurelio João Carloto, data de 

nascimento: 18/03/1983, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), 

operador de máquinas, Telefone (66) 99645-3732. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº 2489-44.2018.811.0051CriminalSentença.Vistos etc.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base em autos de 

inquérito policial, ofereceu denúncia contra Juliano Carloto, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos no art.306, e art. 303, 

ambos do CTB.Segundo a denúncia, no dia 07/01/18, por volta de 

15h44min, na Rodovia MT-140 (nas proximidades do “Condomínio 

Araras”), Bairro estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo 

Verde/MT, o denunciado conduziu veículo automotor, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool.Ainda segundo a 

denúncia, na mesma data, horário e local, na sequência do fato anterior, o 

denunciado, na direção de veículo automotor, deu causa, culposamente, a 

um acidente de trânsito, causando lesões corporais na sua filha, a 

ofendida Bruna Oliveira Carloto, descritas nos documentos médicos de fls. 

36/38 (laudo de exame de corpo de delito ainda não juntado aos autos).A 

denúncia foi recebida na data de 19/04/2018, determinando a citação do 

acusado, para responder a acusação no prazo previsto em Lei.Citado, o 

acusado apresentou defesa prévia, defendendo a inépcia da inicial bem 

como sua absolvição.A preliminar arguida foi afastada na decisão de 

29/03/2019, ocasião em que foi designada audiência de instrução e 

julgamento.No curso da instrução, procedeu-se com a oitiva da vítima, de 

04 testemunhas, interrogando, em seguida, o acusado (Arquivo 

audiovisual).Em alegações finais orais, entendendo estar comprovada a 

materialidade e autoria delitiva, o Ministério Público pugnou pela 

condenação do acusado na forma preconizada na denúncia. A Defesa, 

por sua vez, em suas razões finais escritas, pugnou pela absolvição do 

acusado, ante a ausência de prova suficiente para a condenação.Após 

vieram-me os autos conclusos.É o relato do necessário. Fundamento.- Art. 

306, CTB:A descrição do crime de embriaguez ao volante, feita pelo artigo 

306, da Lei nº 9.503/97, é a seguinte:“Art. 306.Conduzir veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - 

detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.§ 1oAs 

condutas previstas no caput serão constatadas por:I - concentração igual 

ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou 

superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que 

indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade 

psicomotora. § 2oA verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida 

mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, 

prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, 

observado o direito à contraprova. § 3oO Contran disporá sobre a 

equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para 

efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.”O núcleo do tipo 

reside no verbo conduzir, ou seja, guiar, dirigir veículo automotor, 

influenciado pelo álcool ou substância de efeitos análogos, gerando perigo 

à segurança viária.O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade 

livre e consciente de praticar a figura descrita no tipo. O objeto material é o 

veículo conduzido sob a influência do álcool ou substância de efeitos 

análogos, tendo como objeto jurídico a segurança viária.Quanto ao 

momento consumativo, por se tratar de delito formal, não exige para a sua 

consumação a produção de resultado naturalístico, consistente na 

existência de lesão efetiva a alguém, bastando, para sua configuração, 

dirigir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência 

de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 

dependência:Feitas estas considerações introdutórias e não havendo 

preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo à análise 

da materialidade e da autoria do crime imputado ao Acusado, 

demonstrando a ocorrência da conduta típica prevista na norma 

incriminadora e expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988.A fim de bem 

identificar a existência da figura delitiva supracitada, cumpre analisar se 

os elementos dos presentes autos comprovam, com a necessária firmeza, 
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sua materialidade e autoria.A materialidade encontra respaldo nas provas 

produzidas nos autos, em especial as provas testemunhais, onde atestam 

que, o acusado, no momento de sua prisão em flagrante, estava com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 

Portanto, a materialidade resta sobejamente comprovada nos autos.A 

autoria, da mesma forma, é inconteste.O acusado, ao ser ouvido em juízo, 

afirmou que, por volta de onze meia, meio dia, tomou duas latinhas de 

cerveja, mas que não estava embriagado; que pegou sua filha e foi para o 

pesque pague; que pelo fato de sua ex esposa estar no local foi embora 

com sua filha; que estava dirigindo e perdeu o controle do veículo próximo 

a um quebra-molas, ocasionando a capotagem (arquivo audiovisual).Como 

se observa, apesar de negar que estaria embriagado, em juízo o acusado 

afirmou que havia consumido bebida alcoólica.No entanto, as demais 

provas coligidas aos autos atestam que, essa ingestão de bebida 

alcóolica, afetou sua capacidade psicomotora.A testemunha e policial 

militar Valerindo Martins Sampaio informou em Juízo que no dia dos fatos 

foram informados que havia tido um desentendimento entre o acusado e 

sua ex-esposa; que quando saíram em diligência foram informados da 

ocorrência do acidente no quebra-molas; que ao visualizar o veículo que 

tinha saído fora da pista e tombado dentro de uma vala, viu que era do 

acusado; que ao conversar com o acusado sentiu o odor etílico; afirmou 

que o acusado estava muito agitado; que ao retornarem ao pesque pague 

um rapaz chamado Lucas informou que o acusado estava ingerindo 

bebida alcoólica (arquivo audiovisual).Na Depol, a testemunha Lucas de 

Oliveira Reis afirmou que no dia dos fatos o acusado chegou no pesque 

pague e estava ingerindo bebida alcóolica e estava com os olhos bem 

avermelhados:“QUE nesta data, o depoente estava no Pesque Pague 

Recanto do Tota na companhia de amigos, dentre eles JENNY ANGIE e a 

mãe dela ROSIMEIREOLIVEIRA DA CRUZ, quando o ex marido de 

ROSIMEIRE, JULIANO CARlOTO chegou ao local (...)QUE o depoente viu 

que Juliano estava com BRUNA e ficou transitando próximo ao quiosque 

onde estavam, ocasião em que ele falava ao telefone e com uma das 

mãosele segurava uma latinha de cerveja Skol; (...) QUE perguntado se 

percebeu sinais de embriaguez em Juliano, respondeu que sim, pois 

quando ele passou ao lado do quiosque, notou nele olhos avermelhados e 

cheiro de álcool, além de rosto inchado.”De fato, está mais que 

comprovado que o acusado, nos dias dos fatos, estava consumindo 

bebida alcóolica, o que afetou sua capacidade psicomotora, conforme 

prova testemunhal produzida nos autos, que afirmaram que, além de estar 

consumindo bebida alcóolica, estava com olhos avermelhadas e com odor 

etílico.Ressalto, por ser importante, que o teste de alcoolemia não é o 

único meio de prova para atestar a alteração da capacidade psicotomora. 

Isso porque a lei é bem clara em afirmar que basta a existência de sinais 

que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade 

psicomotora, como por exemplo, teste de alcoolemia ou toxicológico, 

exame clínico, perícia, vídeo, etc.Assim sendo, por todo o exposto, fácil 

perceber que o Acusado fez sua conduta adequar-se àquela prevista no 

art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/98 (Código de Trânsito Brasileiro), não 

havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade. - 

Art. 303, do CTB:A descrição do crime de lesão corporal culposa na 

direção de veículo automotor, feita pelo artigo 303, da Lei nº 9.503/97, é a 

seguinte:“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 

automotor:Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer 

qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302.”A par desse apanhado 

inaugural, necessário ao exame da pretensão condenatória estatal, passo 

à análise sistemática dos citados elementos do tipo e sua respectiva 

subsunção ao caso, considerando a materialidade e a autoria delitiva.A 

materialidade do delito restou amplamente comprovada pelo Mapa 

Topográfico para Localização de Lesões, pelo prontuário médico e demais 

elementos de cognição dos autos.A autoria, da mesma forma, é 

inconteste.O acusado, ao ser ouvido em juízo, confessou que estava 

dirigindo e perdeu o controle do veículo próximo a um quebra-molas, 

ocasionando a capotagem (arquivo audiovisual).A confissão também foi 

validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes 

autos, especialmente pelas declarações da vítima e testemunhas do caso. 

A testemunha e policial militar Valerindo Martins Sampaio informou em 

Juízo que no dia dos fatos foram informados que havia tido um 

desentendimento entre o acusado e sua ex esposa; que quando saíram 

em diligência foram informados da ocorrência do acidente no 

quebra-molas; que ao visualizar o veículo que tinha saído fora da pista e 

tombado dentro de uma vala, viu que era do acusado (arquivo 

audiovisual).Depreende-se do contexto probatório que houve imprudência 

do acusado ao conduzir seu veículo, o que ocasionou o acidente e, 

respectivamente, os ferimentos na vítima Bruna.A conduta realizada pelo 

acusado se insere no conceito penal de culpa por imprudência, haja vista 

que agir de forma imprudente é agir sem se acautelar em situações nas 

quais a cautela se exige. Logo, para se imputar uma conduta imprudente a 

alguém, deve-se tomar a conduta do homem médio naquela situação fática 

e sopesar com a conduta do agente. Havendo diferença entre as 

condutas, presente está à imprudência.Nesse sentido é a lição de 

Fernando Capez:“Imprudência é a culpa de quem age, ou seja, aquela que 

surge durante a realização de um fato sem o cuidado necessário. Pode 

ser definida como ação descuidada.” (Curso de Direito Penal – Parte 

Especial, V II, ed. Saraiva, 2003, pág. 66).No caso dos autos, restou 

configurada a conduta imprudente do acusado, que, faltando com seu 

dever objetivo de cuidado, não percebeu o quebra-molas, vindo a perder o 

controle do veículo, ocasionado seu capotamento e as lesões na 

vítima.Assim sendo, por todo o exposto, fácil perceber que o Acusado fez 

sua conduta adequar-se àquela prevista no art. 303, caput, da Lei n.º 

9.503/98 (Código de Trânsito Brasileiro), não havendo qualquer causa 

excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade. In casu, entendo que deve 

ser reconhecida a existência da atenuante referente à confissão, nos 

termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.Isto porque o acusado 

confessou a prática do crime, tendo relatado os fatos de forma clara, 

precisa e, em sintonia com os depoimentos colhidos durante a instrução 

processual. Nesse sentido:“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 

ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FASE INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO 

EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE 

PROVA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E DE 

COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA.1. A jurisprudência dos tribunais 

superiores já se firmou no sentido de que, a teor do art. 65, III, d, do Código 

Penal, a confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que 

sempre atenua a pena. A própria retratação em juízo, em tais casos, não 

tem o condão de excluir a aplicação da atenuante em referência. A única 

exigência legal para a incidência da mencionada atenuante é que seja ela 

levada em consideração pelo magistrado quando da fixação da autoria do 

delito. Precedentes do STF e do STJ (...) ”. (AgRg no HC 122.632/MS, Rel. 

Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 

SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010).Reconheço, pois, 

em favor do acusado a confissão espontânea.Decido.Ex positis, julgo 

totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o 

Acusado Juliano Carloto, já qualificado nos autos, nas penas do art. 306 e 

art. 303, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).Em 

observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena. - Art. 306, CTB:A Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito 

Brasileiro) atribui para o crime de Embriaguez ao volante a pena de 

detenção, de seis (6) meses a três (3) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 1ª fase – Pena Base:No que se refere à culpabilidade, que é o 

grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é 

inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. 

Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação 

transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins 

de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência, nos 

termos da Súmula 444 do STJ. A conduta social, que deve ser entendida 

como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, 

não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para 

analisar a personalidade do agente. As circunstâncias não são 

desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe afetam. O fato praticado 

causou conseqüências, já que, devido à embriaguez, se envolveu em um 

acidente. No que se refere ao comportamento da vítima, não há prejuízo ao 

acusado, uma vez que o crime de embriaguez ao volante possui como 

vítima a própria sociedade.Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 08 (meses) meses de 

detenção.2ª fase – Pena Provisória:Passando à segunda fase da 

aplicação da pena, e não havendo qualquer circunstância atenuante ou 

agravante, mantenho a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção. 

3ª fase – Pena Definitiva:Inexistem causas de aumento ou de diminuição a 

serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou 

diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena 

definitiva em 06 (seis) meses de detenção. Condeno o Acusado, ainda, ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 
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legal.Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.Decreto, em desfavor do Acusado, a 

proibição e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para 

dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses, consoante o 

artigo 293 da Lei 9.503/97, levando-se em consideração a gravidade do 

delito e as circunstâncias judiciais e legais do Acusado.- Art. 303, CTB:A 

Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) atribui para o crime de 

Lesão Corporal Culposa a pena de detenção, de seis (6) meses a dois (2) 

anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor. 1ª fase – Pena Base:No que se refere à 

culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, 

entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado 

lhe são favoráveis. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de 

condenação transitada em julgado, não podem ser levados em 

consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do 

estado de inocência, nos termos da Súmula 444 do STJ. A conduta social, 

que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, 

familiar e profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos 

elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As 

circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime, imprudência 

na condução de seu veículo, normal para o delito em questão, não lhe 

afeta. O fato praticado causou consequências leves, já que a vítima 

sofreu apenas pequenas escoriações. Todavia, por ser inerente ao tipo 

legal, não legitima sua apreciação de forma negativa. No que se refere ao 

comportamento da vítima, não há prejuízo ao acusado, uma vez que o 

crime de embriaguez ao volante possui como vítima a própria 

sociedade.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a 

uma, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.2ª fase – Pena 

Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, veja 

inaplicável qualquer circunstância agravante. Milita em favor do réu a 

circunstância atenuante da confissão espontânea do crime prevista na 

alínea “d”, do inciso III, do art. 65, do CP. Todavia, considerando o teor da 

Súmula 231 do STJ, que impede a fixação da pena base, nessa fase, 

abaixo do mínimo legal, mantendo a pena provisória em 06 (seis) meses de 

detenção. 3ª fase – Pena Definitiva:Inexistem causas de aumento ou de 

diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento 

ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a 

pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção. Decreto, em desfavor do 

Acusado, a proibição e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses, 

consoante o artigo 293 da Lei 9.503/97, levando-se em consideração a 

gravidade do delito e as circunstâncias judiciais e legais do Acusado.Do 

concurso material de crimes - art. 69 do CP.Segundo dicção legal (CP, art. 

69), "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as 

penas privativas de liberdade em que haja incorrido". É o caso dos 

autos.Assim, impõe-se a somatória das penas privativas de liberdade 

aplicadas ao Acusado, em conformidade com o preceito emanado do 

artigo 69, caput, do Código Penal.Somatória das penas aplicadas: 06 

meses de detenção, 03 meses de proibição e/ou suspensão de se obter a 

permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor e 10 dias-multas + 

06 meses de detenção e 03 meses de proibição e/ou suspensão de se 

obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor = 01 (um) 

ano e 02 (dois) meses de detenção, 01 (um) ano de proibição e/ou 

suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo 

automotor e 10 (dez) dias-multa.Portanto, CONDENO o Acusado Juliano 

Carloto a cumprir a pena privativa de liberdade total de 01 (um) ano de 

detenção, devendo ser cumprida em regime inicialmente aberto, em razão 

do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, proibição 

e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir 

veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses e ainda ao pagamento 

de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal. Todavia, quanto à pena 

privativa de liberdade, entendo ser cabível sua conversão para pena 

restrita de direitos, uma vez que se fazem presentes todas as condições 

exigidas pelo art. 44 do Código Penal. Em primeiro lugar, a pena imposta na 

condenação do acusado é menor de quatro anos (inciso I). Ademais, não 

há nos autos prova de que o réu seja reincidente. Por fim, as 

circunstâncias do artigo 59 do Código Penal indicam que a substituição é 

suficiente para prevenção e repressão do crime. Pelo exposto, 

considerando a regra do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, 

consistente em prestação pecuniária, no valor de 03 salários mínimos, 

para entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das 

execuções penais.Determino que o valor pago a título de fiança seja 

deduzida da pena imposta.Suspensão condicional da pena: Em face da 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, 

tem-se como incabível o benefício do sursis (CP, art. 77, III).Deixo de fixar 

o mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela 

infração, por ausência de pedido expresso nesse sentido (art. 387, IV, do 

CPP).Disposições finais:Deixo de condenar o Acusado nas custas, tendo 

em vista sua condição econômica.Considerando a quantidade e qualidade 

da pena imposta ao acusado, especialmente pelo regime de cumprimento, 

concedo o apelo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Da 

sentença, intime-se o Ministério Público e o Acusado, pessoalmente, 

indagando-lhes sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante 

termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único da 

C.N.G.C./MT. Intime-se o advogado do acusado, via DJE.Transitada esta 

sentença em julgado, extraia-se guia, lançando-se o seu nome no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação.Para fins de anotações posteriores, consigna-se 

que:1.O Acusado foi preso em flagrante na data de 07/01/2018. Foi 

liberado na data de 08/01/2018, mediante o pagamento de fiança no valor 

de 01 salário mínimo.2.O Acusado ainda é primário. Todavia, responde 

pela ação penal nº 7120-65.2017.811.0051, código 132418, em trâmite 

nesta Vara Judicial.3.Não consta nos autos a existência de objetos 

apreendidos.4.OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando acerca da presente 

sentença, a fim de suspender a habilitação do réu, na forma 

determinada.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 15 de julho de 2019.Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 12 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 3464-08.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Felix Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR FELIX PEREIRA, Filiação: Maria 

Aparecida de Oliveira Pereira e Antonio Felix Pereira, data de nascimento: 

21/08/1982, brasileiro(a), natural de Roncador-PR, convivente, operador 

de máquina. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Ante o exposto, denuncio VALMIR FELIX PEREIRA 

como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma) e II 

(concurso de agentes), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, com 

redação anterior à lei n.º 13.654/18.(...)

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 4 6 4 - 0 8 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(84260)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), RECEBO a denúncia na forma como colocada 

em juízo, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.CITE-SE o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito. Determino 

ainda, que conste no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo 
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sobre a necessidade de nomear-lhe o Defensor Público.COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca, conforme disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC.ACOLHO o pedido ministerial, no item 03, de sua cota de 

oferecimento de denúncia.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 10 de julho de 2019.Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 13 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81513 Nr: 1524-08.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRdS, DMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Autos n° 1524-08.2014.811.0051 – Cód. 81513

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que na certidão de intimação (p. ref. 74) do réu DELSON 

MARCONDES DE CAXIAS não há a informação se pretende ou não 

recorrer da sentença condenatória, DETERMINO que seja procedida nova 

intimação, na qual deverá ser indagado e certificado se ele pretende 

recorrer ou não da sentença proferida nos autos.

Em caso positivo, INTIME-SE o Advogado constituído pelo réu DELSON 

MARCONDES DE CAXIAS para que apresente o respectivo recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Igualmente, INTIME-SE a Defesa do acusado LUIS CARLOS RIBEIRO DA 

SILVA para apresentar o recurso cabível, diante da sua manifestação 

expressa (p. ref. 80), no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001905-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR DA SILVA REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001905-23.2019.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial Despacho. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pela parte Reclamante para buscar o 

endereço da parte Executada (CPF: 039.903.271-19) pelo INFOJUD e SIEL. 

Ressalto que será efetuado pedido de informação nesta data no do site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso através do sistema INFOJUD e SIEL, 

para tentativa de localização de endereço do Executado. Frutífera a 

diligência, expeça-se o necessário para a citação do executado, 

observando-se o determinado na decisão de ID 22480344. Caso contrário, 

INTIME-SE o Exequente para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL LOUREIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1002259-82.2018.8.11.0051 Ação Ordinária Despacho. Vistos etc. Diante 

do comparecimento do Requerido ao processo, DESIGNE-SE nova data de 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON MARQUES ESTAQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 02/07/2019, 

ás 10h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (INTERESSADO)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KEIDE DAL CASTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1002084-88.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Ao compulsar o 
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presente feito, verifica-se que a citação e intimação da parte Requerida 

deu-se por carta precatória, consoante AR de ID 23779988. Todavia, 

verifica-se que o endereço da Requerida é em outra cidade e Estado da 

Federação e a intimação para comparecimento à audiência foi tardia. 

Assim, designo nova audiência de conciliação. Expeça-se carta precatória 

para intimação da Requerida para comparecimento à audiência de 

conciliação, com as advertências se estilo. Intime-se a Requerente e seu 

Advogado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (INTERESSADO)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KEIDE DAL CASTEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 03/09/2019, 

ás 14h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010637-10.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CORDEIRO DE MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANATTA & TARTARI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010637-10.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido feito 

pela parte Reclamante para buscar de bens em nome da Executada (CNPJ: 

11.400.005/0001-28). Ressalto que será efetuado pedido de informação 

nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso através do 

sistema INFOJUD. Frutífera a diligência, INTIME-SE o Exequente para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000522-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, no prazo legal se manifestar quanto ao contido na 

certidão de impulsionamento acostada aos autos. MARIA DIVINA LAVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003745-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003745-68.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: LUZINETE PEREIRA 

LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002942-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLA AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1002942-85.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Decisão. 

Vistos etc. Verifica-se que o documento atrelados à inicial no (ID 

25569923), não pode ser tido como título executivo extrajudicial, qual seja, 

duplicata, eis que não atende aos requisitos da Lei nº 5.474/68, consoante 

o disposto no seu art. 2º e parágrafos. Nesse caso, recebo a ação como 

cobrança e será procedida a devida retificação no sistema PJe, 

alterando-se o a “classe processual” para procedimento do juizado 

especial. Assim, designo audiência de conciliação. CITE-SE a (s) parte (s) 

promovida(s) preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a (s) também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003748-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAI FERREIRA MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003748-23.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:SIMIRAI 

FERREIRA MAGALHAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEMERCIO LUIZ GUENO POLO PASSIVO: BANCO INTERMEDIUM SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003750-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OBADIAS CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003750-90.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:OBADIAS 

CONCEICAO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE DOS SANTOS PIRES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003751-75.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: JOICE DOS SANTOS 

PIRES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES PRESLE PEREIRA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003755-15.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:RICARDO 

AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RICARDO ALEXANDRE VIANA POLO PASSIVO: ELVES PRESLE PEREIRA 

DE ASSUNCAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA GOMES DA SILVA PINHEIRO GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003758-67.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: LARISSA GOMES 

DA SILVA PINHEIRO GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCK CORREA E REIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003760-37.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:KLEITON DA 

SILVA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINI RAMOS 

RODRIGUES POLO PASSIVO: COCK CORREA E REIS LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDJANE SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002951-47.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. Em 

consulta via SIEL foi localizado possível endereço da Parte Requerida. 

Assim, DETERMINO que seja designada nova audiência de conciliação, 

expedindo-se, em seguida, mandado de citação e intimação, 

consignando-se as advertências de estilo. Intime-se a parte Requerente e 

seu Advogado. Procedida consulta no INFOJUD, fora informado o mesmo 

endereço da inicial . Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002919-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002919-42.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 001.427.821-90). Foram 

procedidas consulta no SIEL, que apontou o mesmo endereço da inicial, e 

no Infojud, que localizou endereço diferente. Em sendo o caso, designe-se 

nova audiência de conciliação e em seguida, EXPEÇA-SE o necessário à 

citação e intimação da parte Requerida, observando-se as advertências 

de praxe. Restando a diligência infrutífera, intime-se a Autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as 

alternativas para localização de endereço, não sendo mais possível 

atender pedido nesse sentido. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-03.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Processo: 8010922-03.2015.811.0051 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo legal 

indicar os dados bancários para fins de expedição da RPV. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto pela requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000813-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/06/2018, 

às 13H00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

QUELIANE QUEIROZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC- PRIMAVERA DO LESTE-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/03/2019 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CLAUDINO DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002916-87.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 616.724.831-15). Ressalto 

que a consulta será realizada por meio do Sistema INFOJUD e SIEL. Em 

sendo o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em seguida, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte Requerida, 
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observando-se as advertências de praxe. Restando a diligência 

infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

26 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CLAUDINO DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/02/2020 

às 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica o arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. assinado 

eletronicamente Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOISE NUNES DOS SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003763-89.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:JOISE NUNES 

DOS SANTOS DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002895-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

JOSELINA GOUVEA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002895-14.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço dos Requeridos (CPF: 014.477.511-59 e 

496.961.811-91). Ressalto que a consulta será realizada por meio do 

Sistema INFOJUD e SIEL. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de 

conciliação e em seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação 

dos Requeridos, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

26 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003764-74.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

SANTOS SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003765-59.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:EDIVALDO 

TOMAZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002902-06.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 
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DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 673.027.699-15). Ressalto 

que a consulta será realizada por meio do Sistema INFOJUD e SIEL, sendo 

que esse último informou o endereço já constante na inicial. Em sendo o 

caso, designe-se nova audiência de conciliação e em seguida, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação dos Requeridos, 

observando-se as advertências de praxe. Restando a diligência 

infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

26 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002902-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS COSTA (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 09:20 , 

à realizar-se na sala de audiências do Juizado Especial Cível e Criminal 

desta Comarca, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade. Cientifico-o(a), de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Campo Verde-MT, 1 de novembro de 2019. assinado eletronicamente 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003766-44.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:RAFAEL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER LUIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002900-36.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 912.523.421-87). Ressalto 

que a consulta será realizada por meio do Sistema INFOJUD. Em sendo o 

caso, designe-se nova audiência de conciliação e em seguida, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte Requerida, 

observando-se as advertências de praxe. Restando a diligência 

infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

No SIEL fora informado o mesmo endereço constante nos autos Ressalto 

que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

26 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA NERI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000850-37.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 

Fora procedida consulta no SIEL e INFOJUD, conforme anexos. Em sendo 

o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em seguida, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte Requerida, 

observando-se as advertências de praxe. Restando a diligência 

infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. Por fim, 

no processo de conhecimento pelo rito do juizado especial cível não é 

permitida a citação por edital, forte no art. 18 § 2º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

26 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-61.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA LUCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA LIDERANCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010308-61.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Tendo em vista o v. 

acórdão da Turma Recursal, no qual anulou a sentença de mérito 

proferida, designo dia 13/02/2020, às 15:00 horas para a realização da 

instrução e julgamento, para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) 

testemunhas, previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se as partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso 

constituído, e as testemunhas arroladas pelas partes, observando a 
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necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde–MT, 26 de novembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRTE TEREZINHA BASSANESI (REQUERIDO)

JOSE AMILTON RODRIGUES DA SILVA BASSANESI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000850-37.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço dos Requeridos (CPF: 452.742.409-25 e 

622.036.651-49). Ressalto que a consulta será realizada por meio do 

Sistema INFOJUD. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de 

conciliação e em seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação 

da parte Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Em consulta no Sistema SIEL, foi localizado o endereço já declinado na 

inicial. Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para 

localização de endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse 

sentido. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 26 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI GRACILINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002897-81.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 926.196.301-34). Ressalto 

que a consulta será realizada por meio do Sistema INFOJUD. Em sendo o 

caso, designe-se nova audiência de conciliação e em seguida, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte Requerida, 

observando-se as advertências de praxe. Restando a diligência 

infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Tentada a consulta no Sistema SIEL, não houve êxito, pois, fora informado 

o mesmo endereço constante nos autos. Ressalto que pelo Juízo 

esgotaram-se as alternativas para localização de endereço, não sendo 

mais possível atender pedido nesse sentido. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 26 de novembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003767-29.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

FARIAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010191-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 8010191-70.2016.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões. CAMPO VERDE, 21 de setembro de 

2017 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo, conforme 

evento anterior. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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EDEMIR PEDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto pela requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011084-95.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUZA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA BARBOSA SILVA NEVES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Com a devida vênia ao ilustre Subscritor, entendo 

impossível o afastamento das custas processuais, eis que determinadas 

pela própria Lei 9.099/95. Veja: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção.” Como se sabe, tal 

exigência se coloca alinhada aos princípios do rito sumaríssimo, em 

especial o da celeridade processual, pois que, ao privilegiar a 

manifestação judicial de piso, impede a utilização protelatória da faculdade 

recursal. No caso dos autos, tenho que suas circunstâncias não 

autorizam a conclusão no sentido de que o Reclamado não teria condições 

financeiras para o recolhimento dos valores necessários ao recebimento e 

processamento de seu recurso, isso porque, não há nada nos autos para 

demonstrar sua situação precária, e ainda, vislumbra-se dos documentos 

acostados aos autos que constituiu causídico particular. Assim, INDEFIRO 

o pedido de assistência judiciária. Intime-se o Recorrente para que, no 

prazo de quarenta e oito horas, recolha as custas recursais, sob pena de 

ver deserto o seu recurso. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Campo Verde-MT, 11 de maio de 2017. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000424-30.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000424-30.2016.8.11.0051 Execução de Honorários 

Despacho. Vistos etc. Intimadas as partes sobre o cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, não apresentaram impugnação. 

Desta forma, dou o cálculo como homologado e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor. Não havendo pagamento, o que deverá ser 

certificado, intime-se o Exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000424-30.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 1000424-30.2016.811.0051 Certifico que em 24/03/2017 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) da parte executada. Que nos termos da legislação 

vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para, no prazo 

legal requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003768-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL APRIZE MOREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003768-14.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSIEL APRIZE 

MOREIRA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BEZERRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003770-81.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: LEANDRO BEZERRA 

NOGUEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003771-66.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: LUCAS OLIVEIRA 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMISSON RODRIGUES KANOFRE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003772-51.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: JAMISSON 

RODRIGUES KANOFRE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDEL DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003773-36.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: JARDEL DE SOUSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003774-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003774-21.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: JOSE GONCALVES 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003775-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003775-06.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: JHONATAN 

ANFILOFEV FARIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN CONCEICAO GOUVEIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003776-88.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: JHONATAN 

CONCEICAO GOUVEIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN CONCEICAO GOUVEIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003777-73.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:F F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: JHONATAN 

CONCEICAO GOUVEIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-58.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003778-58.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:GERSON LEITE 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003779-43.2019.8.11.0051 POLO ATIVO:CARLOS 

ROBERTO LOPES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-83.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA ANNY BORBA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-83.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:TAMARA ANNY 

BORBA FURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOBRAL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-23.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:PATRICIA 

SOBRAL SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO SOARES 

BONIFACIO POLO PASSIVO: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/08/2019, 

às 09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA GOULART CORONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO TEIXEIRA (REQUERIDO)

LENICE FREITAS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 01/07/2019, 

às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/08/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-79.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/08/2019, 

às 14h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/08/2019, 

às 13h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RIBEIRO QUEROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 13/08/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY ANTONIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/08/2019 , 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001320-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PAGANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/07/2019, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE CHAVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/08/2019, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ELIAS WEINFORTNER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 30/03/2020, ás 10h30 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 06/08/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/07/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA LEITE SANTAREM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/07/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA VAZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/12/2019, ás 09h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/12/2019, ás 14h40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/12/2019 às 13:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002511-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/12/2019, às 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CIDADE ALTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DAVID RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/04/2020, ás 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (INTERESSADO)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KEIDE DAL CASTEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/04/2020, ás 10h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-22.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ANDERSON 

FERREIRA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LORENZZATTO POLO PASSIVO: estado de mato grosso FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SERGIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, diante da devolução da 

Carta Precatória sem o devido cumprimento, juntada no ID: 27839705, 

Considerando os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o 

feito, a fim de intimar a parte parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito. É o que me 

cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 25/11/2019, ás 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 11/11/2019 às 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. O não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 100021-22.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos documento que comprove que a dívida 

ativa protestada é, de fato, referente ao débito de IPVA descrito na inicial, 

uma vez que na certidão não há especificação, conforme parágrafo único 

do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. Após, sanada a omissão, 

volvam os autos conclusos. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 08 de janeiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAI FERREIRA MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003748-23.2019.8.11.0051 Ação Declaratória Despacho. 

Vistos etc. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Registro, por 

oportuno, que muito embora a presente demanda tenha sido distribuída 

nos pedidos de urgência, em análise detida à inicial vislumbra-se inexistir 

quaisquer pedido de urgência, notadamente a concessão de antecipação 

de tutela, de modo que deve ter seu prosseguimento regular. CITE-SE a (s) 

parte (s) promovida(s) preferencialmente por correspondência com aviso 

de recepção, intimando-a (s) também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/10/2019, ás 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MOREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/12/2019, ás 15h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001842-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SIMPLICIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/09/2019, às 10:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMISA CHAGAS VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/10/2019, ás 14:00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 25/11/2019, ás 14h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VERONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2019 às 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINHA PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que impulsiono o feito, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/07/2017 às 08:00hs, na sede do Juizado Especial 

- Campo Verde/MT. Com as advertências de praxe.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000237-85.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido feito pela parte Exequente para buscar eventuais 

bens em nome da parte Executada (CPF: 050.026.961-04) pelo INFOJUD. 

Ressalto que será efetuado pedido de informação nesta data no do site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso através do sistema INFOJUD, para 

localização de bens da parte Executada. Procedida consulta, foi negativa. 

Assim, INTIME-SE a parte Exequente, para que se manifeste, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de abril de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011260-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011260-74.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em que pese 

o pedido formulado pelo Executado, por meio da petição de ID 19856693, 

no caso do presente feito, não há condenação em custas e despesas 

processuais. Intime-se. Retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 09 de janeiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001936-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCELIA DE CARVALHO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001936-77.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a Requerida Dilcélia de Carvalho Ferreira já foi 

citada (ID 15972967. A Requerente, em audiência pediu a suspensão do 

feito porque havia possibilidade de composição. Intime-se o Reclamante 

para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-09.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR 05837897909 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUZA AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010413-09.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. Vistos 

etc. Considerando que transcorreu o prazo da suspensão sem qualquer 

manifestação, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens penhoráveis da Executada, sob pena de extinção da ação, 

nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo, ou 

aportando resposta, certifique-se e, em seguida, retornem-me conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA FERNANDA FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 1000967-28.2019.11.0051 

Cobrança Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela 

Requerente. Ressalto que será efetuado pedido de informação nesta data 

no do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso através do sistema 

INFOJUD e SIEL, para localização de endereço da parte Requerida (CPF: 

044.793.591-76). Em sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário 

para citação e intimação da Requerida. Infrutífera a diligência, INTIME-SE a 

Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. No Apolo o endereço é o mesmo informado 

no pedido inicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA FERNANDA FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte autora, na pessoa de suas procuradoras, para 

comparecer à Audiência de Conciliação para o dia 22/07/2019, às 16h00, 

na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHIENIS SIMAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000144-59.2016.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido formulado pela Requerente. Ressalto que será efetuado pedido de 

informação nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

através do sistema INFOJUD e SIEL, para localização de endereço da 

Parte Requerida (CPF: 746.973.821-53). Em sendo positiva a consulta, 

expeça-se o necessário para citação e intimação do Requerido, com as 

advertências de estilo. Infrutífera a diligência, INTIME-SE a Requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001575-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR AUGUSTO D PRESTES (EXECUTADO)

ARTHUR VARMELING BACKES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001575-60.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o pedido do 

Requerente para proceder consulta no SIEL e Infojud para buscar 

endereço dos Executados. Assim, cumpra-se o despacho inicial com os 

novos endereços. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de agosto de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003037-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 03/03/2020, às 10:10, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-21.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BISPO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

HERIS FILLIPE OLIVEIRA OAB - MT25112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000034-21.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

BISPO PACHECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERIS FILLIPE 

OLIVEIRA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-61.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA LUCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA LIDERANCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010308-61.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Tendo em vista o v. 

acórdão da Turma Recursal, no qual anulou a sentença de mérito 

proferida, designo dia 13/02/2020, às 15:00 horas para a realização da 

instrução e julgamento, para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) 

testemunhas, previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se as partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso 

constituído, e as testemunhas arroladas pelas partes, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde–MT, 26 de novembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR BARBOSA ROSARIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO COSTA ELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE ARRUDA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010638-29.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERNARDES MALDONADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002564-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELUCE FERREIRA DE SANTANA PEGO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data 10/01/2020 analisando os autos 

constatei que anexo ao pedido inicial não consta as notas promissórias. 

Assim, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, juntar aos autos os documentos probatórios, quais seja, as notas 

promissórias. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DIAS CABRAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/04/2020 às 14:50, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica o 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-50.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000045-50.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA 

SILVA PEREIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-35.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ADRIEL 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACI SCHEFFER CHRISTOVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000047-20.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ALVACI 

SCHEFFER CHRISTOVAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

CASO BARBOSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALBUQUERQUE DE LYRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/10/2019, ás 14h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o fito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA PIRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, n o prazo legal, se manifestar quanto ao requerimento 

da requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FEALHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto pela requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 
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Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/04/2020, ás 09h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000614-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L R BUENO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1000614-56.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido do Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da Executada 

(CNPJ: 13.721.342/0001-42). Não fora localizados bens no sistema do 

Renajud e Infojud, conforme respostas anexas. Assim, intime-se o 

Exequente, para que no prazo de 15(quinze) dias, indique bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção . Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL LOUREIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 06/04/2020, às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002338-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE ERHARDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1002338-614-56.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido do Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da Executada 

(CPF: 012.032.561-67). Procedida consulta, resultou negativa. INTIME-SE a 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens penhoráveis, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. DEFIRO o pedido 

da Exequente para inclusão do Executado em cadastro de inadimplentes. 

Ressalto que a inclusão será feita nesta data no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso por meio do sistema SERASAJUD. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Campo Verde-MT, 18 de outubro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002942-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLA AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/04/2020, ás 13h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. MARIA DIVINA ALVES Gestora Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO OTTONELLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 31/03/2020, 

ás 16h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 
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MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 2. Mérito: Alega o 

autor, que é servidor público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Mato Grosso há mais de vinte anos e ocupa do cargo de 2º Tenente 

CBM/MT. Que reside no Município há onze anos em decorrência de uma 

transferência do Comando de Cuiabá para Campo Verde, após a 

instalação da Brigada. Informa que no ano de 2016 após concluir o CHOA 

(Curso de Habilitação de Oficial Administrativo) o qual lhe proporcionou a 

patente de 2º Tenente, foi transferido para o Comando do Corpo de 

Bombeiros da Capital. Contudo, sua esposa não pôde lhe acompanhar, por 

ser servidora municipal de Campo Verde e seus filhos estarem estudando 

e a saída do Município comprometeria seus desempenhos escolares. 

Assevera, ainda, que solicitou administrativamente junto ao Comando sua 

transferência para o Município de Campo Verde/MT, onde residia antes de 

realizar o Curso de Oficiais, no entanto, teve seu pedido negado. Assim, 

com fulcro no princípio constitucional da unidade familiar, requer a 

remoção para o Município de Campo Verde/MT. Em análise dos 

documentos que instruem a inicial, nota-se que o Comandante Geral 

Adjunto manifestou desfavorável ao pedido de transferência feito pelo 

Requerente, sob o argumento que o mesmo não teria cumprido o tempo 

mínimo de três anos para requerer a movimentação. Após, foi 

encaminhado para a Coordenadora de Legislação e Doutrina CBM/MT, que 

opinou favorável ao pedido de transferência para o Município de Campo 

Verde. Em seguida, em decorrência do conflito de posicionamento, o 

processo foi encaminhado a Procuradoria Geral do Estado, que opinou 

pelo indeferimento do pedido de transferência, argumentando o mesmo 

não cumpriu o tempo prevista na legislação para movimentação. Pois bem. 

No tocante a movimentação dos Oficiais e Praças o Decreto 591/1980, que 

regulamente acerca do tema, estabelece em seu artigo 28 que: “Art. 28 - O 

prazo mínimo de permanência em OPM para fins de movimentação é, 

normalmente de 3 (três) anos, exceto para as Guarnições Especiais que 

será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar”. Preconiza, ainda, 

os artigos 2º, 16 e 18 da referida norma, vejamos: “Artigo 2º - A 

movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por 

finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações 

Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito 

necessário à sua eficiência operacional e administrativa. Art. 16 - No 

atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo: a) 

permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios; b) permitir a oportuna 

aplicação de conhecimentos e experiências adquiridas em cursos 

desempenhados no Estado, País ou no Exterior. c) possibilitar o exercício 

de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu 

desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações. d) 

desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a 

permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência da Polícia Militar. 

e) atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade 

em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente; f) 

atender a solicitação de órgãos da administração pública estranho à 

Polícia Militar, se considerada de interesse policial-militar; g) atender a 

disposições constantes de leis e de outros regulamentos; h) atender os 

problemas de saúde do policial-militar ou de seus dependentes; e i) 

atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do 

policial militar. Art. 18 - A movimentação por interesse próprio, prevista na 

letra i) do art. 16, somente será realizada a requerimento do interessado 

ao Comandante-Geral da Polícia Militar, após completado o prazo mínimo de 

permanência na OPM. (sem destaque no original).” De fato, no caso em 

análise, o Reclamante já completou o prazo de três anos na unidade militar 

que atualmente está lotado, já que entrou no quadro de Oficiais em 2016. 

No entanto, além do tríduo legal, a movimentação para outra localidade 

deve ter como espeque algumas daquelas situações previstas no art. 16 

da citada lei. Essas situações estão dentro do chamado mérito 

administrativo, que deverá ser analisada pelo Comandante Geral. De fato, 

o controle judicial dos atos discricionários não permite que o juiz examine a 

própria valoração administrativa do ato, salvo excesso ou desvio de 

poder, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Explica Matheus Carvalho: “O ato discricionário, por 

sua vez, é aquele ato determinado em lei, no qual o dispositivo legal 

confere margem de escolha ao administrador público mediante análise de 

mérito (razões de oportunidade e conveniência). Nestes casos, o texto 

legal confere poder de escolha do agente para atuar com liberdade 

exercendo o juízo de conveniência e oportunidade, dentro dos limites 

postos em lei, na busca pelo interesse público. (...) Por fim, cumpre 

observar que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos 

administrativos se limita à análise de legalidade, ou seja, no exercício da 

função jurisdicional, o órgão controlador deve somente verificar se o ato 

respectivo foi praticado em conformidade com a lei. Com efeito, dispõe o 

art. 5°, XX.XV, da Carta Magna, ao tratar do princípio da inafastabilidade 

de jurisdição, que, ao Poder Judiciário, não pode ser subtraída a análise de 

qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito e, por isso, ainda que o ato 

administrativo seja discricionário, ele fica sujeito a controle jurisdicional no 

que diz respeito à sua adequação com a lei, nunca na análise meritória. 

Sempre que o Poder Judiciário atua no controle de legalidade do ato, não 

haverá invasão do mérito administrativo, desde que o conceito de mérito 

fique entendido e respeitado na decisão judicial”. (Manual de Direito 

Administrativo. Editora Juspodivm. 2018: p.255/256). Reforça esse 

entendimento o fato de o Decreto 591/80 expressamente aduzir que a 

movimentação visa atender à necessidade do serviço e que todo militar 

está sujeito a servir em qualquer parte do Estado: “Artigo 2º - A 

movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por 

finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações 

Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito 

necessário à sua eficiência operacional e administrativa. Artigo 3º - O 

policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das 

obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do 

Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior. 

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser 

atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as 

exigências do serviço”. Ademais, quando se inscreveu para o Curso de 

Formação de Oficial Administrativo – CHOA (edital nº 008/DEIP/2015), 

sabia da possibilidade de poder ser transferido para outra localidade 

dentro do Estado. Como se sabe, a proteção à família (art. 226, da CF), 

apesar de seu um direito constitucional, não se sobrepõe aos demais 

princípios constitucionais, não sendo, portanto, um princípio absoluto. De 

fato, é valida a alegação da tutela familiar para tentar ser removido, 

entretanto, com o ingresso no curso de CHOA (Curso de Habilitação de 

Oficial Administrativo) tinha ciência da possibilidade da não designação 

para a cidade que estava residindo. Ainda que os Oficiais e Praças 

tenham direito a remoção, tanto por conveniência do serviço, quanto por 

interesse próprio, estando nesse último caso incluso a manutenção da 

unidade familiar, nota-se que no caso em análise os requisitos 

necessários não se fazem presentes. Ademais, no tocante a 

transferência de outro oficial para o Corpo de Bombeiros em Campo Verde 

em data posterior ao pedido do Reclamante não há como verificar o mérito 

do ato, pois, somente há nos autos a Portaria nº 542/BM-1/2017, sem 

detalhamento de seus termos. Anoto que entendo legal sua reinvindicação 

para ficar mais próximo de sua família, entretanto, não há como este juízo 

burlar regras preestabelecidas para a movimentação de carreiras, como 

no caso dos autos. Importante também consignar que entendo não haver 

uma enorme distância entre os Municípios de Cuiabá/MT e Campo Verde 

(140 km), a ponto de impedir o convívio familiar entre o reclamante e sua 

família. Por essas razões, se faz necessário preservar o interesse público 

frente ao particular. Neste sentido transcrevo os seguintes julgados: 

“RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER 

JUDICIÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE 

CÔNJUGE. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 46, CAPUT, DA 

LEI ESTADUAL Nº 10.460/88. APLICAÇÃO SUPLETIVA AOS SERVIDORES 

DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. 1. Em regra, a remoção 
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decorre de ato administrativo orientado pela conveniência e oportunidade 

da Administração, sendo que, excepcionalmente é admitida com 

fundamento única e exclusivamente no interesse do servidor. 2. Nos 

termos do artigo 46, caput, da Lei Estadual nº 10.460/88 - Estatuto Geral 

dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, aplicáveis, supletivamente, 

aos servidores do Poder Judiciário deste Estado, "somente se dará a 

remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de doença do próprio 

funcionário, do cônjuge ou dependente", o que não se verificou na 

espécie. 3. O direito do servidor público estadual à remoção para 

acompanhar cônjuge não é absoluto, tendo em vista que tanto a proteção 

à família quanto o princípio legalidade dos atos administrativos são 

premissas constitucionais. 4. Ademais, ainda que a legislação 

infraconstitucional garanta ao servidor sua remoção para 

acompanhamento de cônjuge, à míngua de prova de que o distanciamento 

dos consortes operou-se por ato da Administração ou do fato de que a 

remoção, acaso deferida, diminuiria o espaçamento entre estes, obsta a 

materialização desse direito, em razão da necessidade de prevalência do 

interesse público que deliberou pela caracterização de prejuízo ao serviço 

público no caso de transferência da servidora. 5. RECURSO 

ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO, Recurso 

Administrativo 5132088-61.2018.8.09.0000, Rel. GERSON SANTANA 

CINTRA, Órgão Especial, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019) 

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMOÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. DEMONSTRADO 

INTERESSE E CONVENIÊNCIA NA NEGATIVA DE DEFERIMENTO. ORDEM 

DENEGADA. - Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve 

estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos 

fatos alegados pelo impetrante, não admitindo a via utilizada que a mera 

alegação possa suportar a concessão da ordem. - Se o direito, ou o fato, 

não estão adequadamente comprovados, é de ser a ordem denegada. - O 

instituto da remoção, consistente no deslocamento do servidor a pedido ou 

de ofício, é ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração 

Pública, embasada nos critérios de utilidade e conveniência, devendo 

prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado. - 

Considerando que o ato administrativo foi motivado, fica demonstrada a 

existência de um critério de interesse e conveniência na negativa do seu 

deferimento, o que leva à denegação da ordem pretendida”. (TJMG - 

Mandado de Segurança 1.0000.19.047222-5/000, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, 

publicação da súmula em 14/08/2019) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL - REMOÇÃO A PEDIDO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA- INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - 

DESNECESSIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - TRANSFERÊNCIA 

DE UNIDADE DE TRABALHO - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO 

MOTIVADO NA DEFASAGEM DE VAGAS - INTERESSE DO SERVIÇO 

PÚBLICO NÃO VERIFICADO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA - LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Desenvolvida com regularidade a fase de dilação 

probatória, com o arregimento dos elementos pertinentes ao correto 

deslinde do feito, não se caracteriza o cerceamento de defesa, sobretudo 

quando a prova indeferida se mostra desnecessária ao deslinde da 

controvérsia. 2. A finalidade buscada pela Administração é atender da 

melhor maneira possível a coletividade, razão pela qual, ainda que se 

reconheça a importância de preservação da unidade familiar, a remoção 

de servidor é ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao 

interesse da administração e à existência de vagas, o que não restou 

demonstrado nos autos. 3. Recurso desprovido”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.13.004537-1/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 

06/03/2017) “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CÔNJUGE 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REMOÇÃO - INDEFERIMENTO - ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - AGENTE QUE PRESTA 

CONCURSO PÚBLICO PARA LOCALIDADE DIVERSA DO CONVÍVIO 

FAMILIAR - VOLUNTARIEDADE - PROVIMENTO ORIGINÁRIO - 

DESLOCAMENTO E INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTES UNIDADE 

FAMILIAR CONTRARIADA POR CONVENIÊNCIA DO PRÓPRIO CASAL - 

REQUISITOS LEGAIS INADIMPLIDOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

INFIRMADO - ORDEM DENEGADA. A tutela à família não é absoluta. A 

revisão judicial do pedido de REMOÇÃO do servidor público deve 

subsumir-se a uma das hipóteses previstas para a concessão do 

benefício”. (TJMT. N.U 0076771-85.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) A 

propósito, embora os servidores públicos tenham direito a remoção para 

acompanhamento de cônjuge, o que não se aplica no caso em exame, já 

que a esposa do requerente é servidora pública municipal e o mesmo é 

servidor público estadual, não sendo os dois da mesma esfera, como 

disciplina os artigos 197 e 198 do Decreto 555/14, in verbis: “Art. 197 O 

cônjuge do militar, sendo servidor do Estado, será transferido para a sede 

do município onde estiver destacado, sem prejuízo de qualquer direito, e 

permanecerá à disposição de órgão do serviço público estadual, desde 

que haja compatibilidade funcional. Art. 198 O militar, cujo cônjuge for 

transferido para outro município do Estado de Mato Grosso, será também 

transferido para a mesma sede ou a mais próxima”. (sem destaque no 

original) Dessarte, entendo, nesse caso, cabe a Administração Pública, 

com base no seu Juízo de Conveniência e Oportunidade, decidir quanto à 

possibilidade ou não de transferência do reclamante para o Município onde 

reside sua esposa, por não vislumbrar ilegalidade no ato de indeferimento 

do seu pedido. Ademais, ressalta-se que a Procuradoria Geral do Estado 

acostou informações oriundas do Comando Geral do Corpo de Bombeiro, 

que o pedido de remoção do Reclamante será novamente analisado em 

janeiro de 2020 (ID. 26179426). Dispositivo. Ex positis, julgo totalmente 

improcedente a ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDJANE SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 18/02/2020, ás 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 18/02/2020, ás 15h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003655-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR LEOBAS DE SOUZA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 23/03/2020, ás 16h30 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRYSTINA TOUSUBE DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/03/2020, ás 14h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDES CORREA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/03/2020, ás 15h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 31/03/2020, às 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER LUIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/02/2020, ás 16h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI GRACILINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/02/2020, ás 15h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002715-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CARDOSO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerido, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/01/2020, ás 16h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000208-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000208-69.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente no ID 18395240, para 
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solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome da Executada (CPF: 039.004.111-40). Procedida consulta, a mesma 

foi negativa, conforme extrato. Assim, INTIME-SE a Exequente para 

requerer o que entender de direito, em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA VAZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 17/03/2020 às 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000562-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA PORTO CALDEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000562-60.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente no ID 18392843, para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome da Executada (CPF: 076.440.189-05). Procedida consulta, fora 

informado a existência de um veículo com restrição de alienação fiduciária, 

conforme extrato. Assim, INTIME-SE a Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000672-59.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente no ID 18410665, para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome do Executado (CPF: 028.580.071-01). Procedida consulta, foi 

negativa, conforme extrato. Assim, INTIME-SE a Exequente para requerer 

o que entender de direito, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALBANO NUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 13/04/2020, 

ás 14h10 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA FERNANDA FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/04/2020, ás 13h50 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI LOPES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF OAB - MT24917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO LAZARINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLELIA LAZARINI OAB - SP90778 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 30/01/2020 às 16h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde – MT, com as advertências na forma da 

Lei 9.099/95. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002607-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDMARCIO APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/04/2020 às 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/04/2020, ás 09h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-72.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-72.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CARLOS ANDRE 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-57.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-57.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JEFERSON 

NASCIMENTO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-42.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-42.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA ANTONIA 

OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/03/2020, ás 09h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA MENDONCA DE MENEZES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 10h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-79.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE ANDRADE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000056-79.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA VIEIRA DE 

ANDRADE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-32.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA MOTTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENNYSON VINHAL DE CARVALHO OAB - GO0010761A 

(ADVOGADO(A))

 

Despacho. Vistos etc. Inconformado com a sentença a parte reclamante, 

interpôs recurso inominado, requerendo assistência judiciária gratuita. De 

acordo com o artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95: “O preparo do 

recurso, na forma do § 1° do artigo 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”. No 

caso dos autos, tenho que suas circunstâncias autorizam a conclusão no 

sentido de que a Reclamante não teria condições financeiras para o 

recolhimento dos valores necessários ao recebimento e processamento 

de seu recurso, de forma que DEFIRO o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante. Assim, se tempestivo, o que deverá ser certificado pela 

secretaria, RECEBO-O apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se a parte reclamada para 

apresentar as contrarrazões ao recurso lançado pela Autora. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 06 de maio de 2017. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-93.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOMES DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002547-93.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HINDERSMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002386-83.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. Diante do pedido do autor, (ID 237593741), 

INTIME-SE o Requerido para dar cumprimento ao acordo firmado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de iniciar-se o 

procedimento de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, intime-se o 

Autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à 

conclusão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOARES DO ROSARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

MOTO CAMPO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000397-13.2017.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial Despacho. Vistos etc. Dê ciência às partes quanto ao retorno 
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dos autos da Turma Recursal. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada 

sendo requerido pelas Partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades legais. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010590-36.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI NARA MARCHIORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO HENRIQUE PIETRA CATELLA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010590-36.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Intime-se a Exequente para que se manifeste 

acerca dos documentos juntados pelo juízo da recuperação judicial da ora 

Executada (ID 20060355, 20060357, 20060358 e 19064043), requerendo o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à conclusão. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POTENZA COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FRONZA NETO OAB - SC45443 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000835-39.2017.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial Despacho. Vistos etc. Dê ciência às partes quanto ao retorno 

dos autos da Turma Recursal. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada 

sendo requerido pelas Partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades legais. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000134-44.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso depositado nos autos em favor da parte Exequente, na 

conta apontada por ela. Sem prejuízo, intime-se a parte Executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue-se o pagamento do valor 

remanescente, ou requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo 

assinalado, e havendo o depósito, expeça-se alvará de levantamento em 

favor da Exequente. Caso contrário, retornem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde–MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002530-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DO CARMO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002530-91.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença – 

Obrigação de Fazer Decisão. Vistos etc. No termos do art. 536 do Código 

de Processo Civil , INTIME-SE o Executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar cumprimento integral à obrigação consignada em sentença, 

consubstanciada na baixa da inscrição do nome da ora Exequente de 

seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Comprovado o cumprimento ou decorrido o prazo, INTIME-SE a 

parte Exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direto, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002077-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS EUCLIDES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002077-62.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 27418752. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 558 de 2710



Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001719-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA ANTUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001719-34.2018.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial Despacho. Vistos etc. Dê ciência às partes quanto ao retorno 

dos autos da Turma Recursal. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada 

sendo requerido pelas Partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades legais. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000560-90.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Em que pese a manifestação do Exequente na petição de ID 

24269638, a restrição existente sobre o veículo refere-se ao presente 

feito consoante documento de ID 21316584. Assim, intime-se a parte 

Exequente para no prazo de 10 (dez) dias informar o local onde o veículo 

pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos 

seus cuidados, como já determinado. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000992-41.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido da Autora para que o Juízo efetue 

buscas nos sistemas para localização do endereço da Parte Requerente, 

pois tal busca já foi realizada, conforme ID 24123055 (SIEL) e 24123056 

(INFOJD). Portanto, não há mais como atender pedido nesse sentido. 

Entretanto, ressai que foi expedida carta precatória para citação, 

consoante ID 24539536 e 25297440, e não há o retorno da missiva. 

Assim, Oficie-se ao juízo Deprecado solicitando informações sobre o 

cumprimento da carta precatória. Com a reposta, INTIME-SE a Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que 

entender de direito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde – MT, 10 de dezembro de 2019. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA CONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URICHELLY MARIANE PEREIRA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011274-58.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

De início, consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o revel que não 

tem Advogado constituído nos autos correrão da data de publicação do 

ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. Assim, na 

forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se a executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito em 

execução, conforme pedido do Exequente (ID 26517788). Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000937-27.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 26045060. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001096-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA DO VALE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001096-33.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 27243073. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003628-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

JOSIEL DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

JOCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEURAICE NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juiz de Direito (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003628-77.2019.8.11.0051 Alvará Judicial Despacho. Vistos 

etc. Pela leitura do artigo 2º, da Lei nº 6.858/80, observa-se que é 

autorizado o ajuizamento de alvará judicial para saques de contas do 

FGTS, PIS, liberação de valores depositados junto a instituições 

financeiras em nome da pessoa falecida, é autorizado desde que não 

existam outros bens sujeitos a inventário, in verbis: “Art. 2º - O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional.” No caso em voga, pelo exame da 

certidão de óbito, o falecida deixou bens para inventariar. Assim, antes de 

apreciar o presente pleito, INTIMEM-SE os Requerentes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentem declaração de existência de bens em 

nome do falecida sujeitos a inventariar. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 11 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000668-22.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente na 

manifestação de ID 22617189, pois o presente feito foi arquivado em 

razão do credor não ter apresentado a planilha do valor remanescente, 

consoante sentença de ID 22315226 e, novamente, vem aos autos pedir 

pelo prosseguimento sem apresentar a planilha dos cálculos 

remanescentes. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-23.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DA SILVA AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010037-23.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se o Executado, 

na pessoa de seu Advogado constituído, para no prazo de 05 (cinco) dias 

trazer aos autos os comprovantes de depósito das parcelas faltantes do 

parcelamento, sob pena de iniciar-se os atos expropriatórios. Decorrido o 

prazo ou com a resposta, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000653-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FLORES TOMAZELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI OAB - MT0017586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000653-82.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 26741219. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

12 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010216-59.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MOREIRA DE JESUS MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXECUTADO)

MAURO DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGBERTO HERNANDES BLANCO OAB - SP89457 (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010216-59.2011.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado 

pela parte Executada (ID 24162678), em favor da parte Exequente, na 

conta apontada por ela. Sem prejuízo, em cumprimento ao determinado no 

recurso inominado, oficie-se ao DETRAN-MT, para que proceda a 

transferência do veículo: GM/Celta 5 portas, cor Preta, ano/mod. 

2003/2003, placa JZT – 3357, Renavan 807319830, Chassi 

n°9BGRD48X03G20938, para o nome da BANCO ITAULEASING S.A. 

instituição financeira, bem como deverá isentar a Reclamante de multa, 

impostos e demais infrações diante da existência de contrato de leasing 

celebrado entre a financeira e a pessoa de MAURO DE OLIVEIRA GOMES, 

contra o qual deverá continuar a pender o registro da existência de 

gravame de leasing. Após, intime-se a parte Exequente para se 

manifestar, notadamente sobre o cumprimento integral das obrigações de 

pagar e fazer estipuladas na sentença e no recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de, no 

silencio, proceder-se a extinção das obrigações. Com as manifestações, à 

conclusão para apreciação ou sentença de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001962-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001962-41.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 27462067. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001617-12.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 17034469. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 
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18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010278-31.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RODRIGO DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REVITHA CAR) 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010278-31.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Diante do oficio de ID 26025384, intime-se o 

Exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá se manifestar se o Executado 

cumpriu a obrigação de pagar. Com a resposta ou decorrido o prazo sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-07.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEROMITO CRISTINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003180-07.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON SANTANA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003148-02.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003158-46.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003158-46.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002049-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY EVELLYN SILVA DE ARRUDA LIMA (EXECUTADO)

ELAINE SILVA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002049-31.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 26074889. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011239-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE TOCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

8011239-98.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. Vistos 

etc. MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. No 

mais, com o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de janeiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBERTO CEZAR BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001984-02.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. No SIEL foi localizado possível endereço do Requerido. Assim, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação do Requerido. Restando a 

diligência infrutífera, INTIME-SE a parte Requerente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção dos autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 15 de dezembro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002425-80.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. ACOLHO a justificativa apresentada pela parte 

Reclamante. Assim, DESIGNE-SE nova audiência de conciliação, 

intimando-se as Partes para que compareçam à audiência, 

consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se, ainda, os doutos 

Advogados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/12/2019, às 09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE ARAUJO MALAQUIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003165-38.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. Em consulta via SIEL foi localizado possível endereço da Parte 

Requerida. Assim, DETERMINO que seja designada nova audiência de 

conciliação, expedindo-se, em seguida, mandado de citação e intimação, 

consignando-se as advertências de estilo. Intime-se a parte Requerente. 

Restando a diligência infrutífera, intime-se o Autor para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002316-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA FEITOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1002316-03.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido feito pela parte Exequente para buscar o endereço da parte 

Executada (CPF: 701.711.659-34). Ressalto que será efetuado pedido de 

informação nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

através do sistema INFOJUD e SIEL. Frutífera a diligência, expeça-se o 

necessário para citação e intimação da Requerida. Caso contrário, 

INTIME-SE a Exequente para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos moldes do 

art. 53, § 4ª, da Lei nº 9.099/95. Anote-se que somente o SIEL informou 

endereço diverso do já existente nos autos. Expeça-se novo mandado de 

citação, observando-se o despacho inicial. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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M. A. RIBEIRO DE MORAIS & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATALINA SHARIPOFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000592-27.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Despacho. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pela Parte Requerente para solicitar 

informações, da Receita Federal, para localização do atual endereço da 

Requerida (CPF: 737.931.081-04). Ressalto que será efetuado pedido de 

informação nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

através do sistema INFOJUD. No SIEL não foi encontrado registro de eleitor 

em nome da Reclamada. Frutífera a diligência, expeça-se o necessário 

para citação e intimação da Requerida. Caso contrário, INTIME-SE a 

Reclamante para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos moldes do art. 53, § 

4ª, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000618-93.2017.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido formulado pelo Exequente (ID 18326306). Ressalto que será 

efetuado pedido de informação nesta data no do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso através do sistema INFOJUD e Siel, para 

localização de endereço da executada (CPF: 870.227.531-72). Em sendo 

positiva a consulta, expeça-se o necessário para citação da Executada. 

Infrutífera a diligência, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001991-91.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

Intime-se o Autor para no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos a 

respectiva carta de preposto, conforme Termo de Audiência de ID 

24156472, sob pena de extinção da ação por ausência na audiência. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos. Sem prejuízo, defiro o pedido de consulta parta 

localização de endereço da parte Requerida. Ressalto que será efetuado 

pedido de informação nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso através do sistema INFOJUD e SIEL, para localização de endereço 

do Requerido (CPF: 683.094.652-20). Anote-se que somente o SIEL 

informou novo endereço do Reclamado. Assim, expeça-se o necessário 

para citação e intimação do Requerido. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002102-75.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

Intime-se o Autor para no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos a 

respectiva carta de preposto, conforme Termo de Audiência de ID 

24476098, sob pena de extinção da ação por ausência na audiência. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos. Sem prejuízo, defiro o pedido de consulta parta 

localização de endereço da parte Requerida. Ressalto que será efetuado 

pedido de informação nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso através do sistema INFOJUD e SIEL, para localização de endereço 

do Requerido (CPF: 037.311.741-89). Em sendo positiva a consulta, 

expeça-se o necessário para citação e intimação do Requerido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 01/10/2019 às 13:40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implica arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos 

da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COLINA AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002103-60.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

Intime-se o Autor para no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos a 

respectiva carta de preposto, conforme Termo de Audiência de ID 
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24476114, sob pena de extinção da ação por ausência na audiência. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos. Sem prejuízo, defiro o pedido de consulta parta 

localização de endereço da parte Requerida. Ressalto que será efetuado 

pedido de informação nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso através do sistema INFOJUD e SIEL, para localização de endereço 

do Requerido (CPF: 141.688.471-87). Em sendo positiva a consulta, 

expeça-se o necessário para citação e intimação do Requerido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNE PAULA SANTOS DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002115-74.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

Intime-se o Autor para no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos a 

respectiva carta de preposto, conforme Termo de Audiência de ID 

24740452, sob pena de extinção da ação por ausência na audiência. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos. Sem prejuízo, defiro o pedido de consulta parta 

localização de endereço da parte Requerida. Ressalto que será efetuado 

pedido de informação nesta data no do site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso através do sistema INFOJUD, para localização de endereço da 

Requerida (CPF: 034.809.901-00). Em sendo positiva a consulta, 

expeça-se o necessário para citação e intimação da Requerida. No SIEL 

foi encontrado o endereço já informado na inicial. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNE PAULA SANTOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2019, às 14:40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CIVIDINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002276-84.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. Intime-se a Reclamante, para que no prazo de 15(quinze) dias, 

informe o CPF correto da Reclamada para solicitaram de possível 

endereço ao SIEL e INFOJUD. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EYLA SELENE TEODORO AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002276-84.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pela parte Reclamante para buscar o 

endereço da parte Executada (CPF: 035.844.241-94). Ressalto que será 

efetuado pedido de informação nesta data no do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso através do sistema INFOJUD e SIEL, para tentativa 

de localização de endereço da Requerida. Frutífera a diligência, expeça-se 

o necessário para a citação do Requerido. Caso contrário, INTIME-SE o 

Requerente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que esgotou-se as possibilidades de 

consulta pelo Juízo, não sendo mais possível deferir pedido para busca de 

endereço. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO MENDES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002272-47.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pela parte Reclamante para buscar o 

endereço da parte Executada (CPF: 020.537.471-96). Ressalto que será 

efetuado pedido de informação nesta data no do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso através do sistema INFOJUD e SIEL, para tentativa 

de localização de endereço da Requerida. Frutífera a diligência, expeça-se 

o necessário para a citação do Requerido. Caso contrário, INTIME-SE o 

Requerente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que esgotou-se as possibilidades de 

consulta pelo Juízo, não sendo mais possível deferir pedido para busca de 

endereço. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002141-72.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 030.633.171-36). Ressalto 
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que a consulta somente será realizada por meio do Sistema INFOJUD e 

SIEL. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em 

seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte 

Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002146-94.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 593.443.261-34). Ressalto 

que a consulta somente será realizada por meio do Sistema INFOJUD e 

SIEL. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em 

seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte 

Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ELIAS LUDUGERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002170-25.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 376.289.908-86). Ressalto 

que a consulta somente será realizada por meio do Sistema INFOJUD e 

Siel. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em 

seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte 

Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES ROSAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002175-47.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 692.966.001-97). Ressalto 

que a consulta somente será realizada por meio do Sistema INFOJUD e 

SIEL. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em 

seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte 

Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002178-02.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 052.838.571-23). Ressalto 

que a consulta somente será realizada por meio do Sistema INFOJUD e 

SIEL. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em 

seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte 

Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 15/10/2019, ás 15h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 
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Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MOREIRA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002233-50.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações acerca 

do atual endereço da parte Requerida (CPF: 701.560.691-72). Ressalto 

que a consulta somente será realizada por meio do Sistema INFOJUD e 

SIEL. Anote-se que SOMENTE o Infojud informou novo endereço. Em 

sendo o caso, designe-se nova audiência de conciliação e em seguida, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação da parte Requerida, 

observando-se as advertências de praxe. Restando a diligência 

infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003168-90.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar 

informações acerca do atual endereço da parte Requerida (CPF: 

073.676.664-28). Ressalto que a consulta será realizada por meio do 

Sistema INFOJUD e SIEL. Em sendo o caso, designe-se nova audiência de 

conciliação e em seguida, EXPEÇA-SE o necessário à citação e intimação 

da parte Requerida, observando-se as advertências de praxe. Restando a 

diligência infrutífera, intime-se a Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002988-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RIBEIRO MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002988-74.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar 

informações acerca do atual endereço da parte Requerida (CPF: 

011.716.041-57). Ressalto que a consulta será realizada por meio do 

Sistema INFOJUD e SIEL. Procedida as consultas, ambas informaram o 

mesmo endereço já constante nos autos. Assim, intime-se a parte Autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 10 de dezembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. RIBEIRO DE MORAIS & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OVIDIO DE MIRANDA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000623-47.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido feito 

pela Requerente para solicitar informações acerca do atual endereço da 

parte Requerida (CPF: 632.864.591-00). Ressalto que a consulta somente 

será realizada por meio do Sistema INFOJUD e SIEL. Em sendo o caso, 

designe-se nova audiência de conciliação e em seguida, EXPEÇA-SE o 

necessário à citação e intimação da parte Requerida, observando-se as 

advertências de praxe. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE a parte 

Requerente para que indique atual endereço da parte Requerida ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção dos autos. 

Ressalto que pelo Juízo esgotaram-se as alternativas para localização de 

endereço, não sendo mais possível atender pedido nesse sentido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA PRATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/08/2019, 

às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000241-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. Diante da longa paralisação do feito, dê-se vista a Defensoria 

Pública para que se manifeste sobre a atual situação de saúde da 

Reclamante, no prazo de 15(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. 15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-49.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/07/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-42.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vanessa Graia (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT3517-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar da penhora negativa 

acostada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010133-04.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o fito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000947-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUMBIER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o fito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000947-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUMBIER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o fito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000947-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUMBIER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o fito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010851-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSON LEMOS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

BRENDA DE OLIVEIRA PAVRET OAB - SP402889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito 

a fim de intimar as partes para comparecer à Audiência de Conciliação 

para o dia 06/04/2020, às 15h50, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento, extinção e condenação nas custas 

processuais: À parte ré: 1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000947-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUMBIER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010712-54.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SUHRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIAMARIA GONZAGA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o fito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000522-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo legal se manifestar quanto ao bloqueio 

online realizado nos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLAN SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/04/2020, ás 16h30 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLA AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/04/2020, ás 09h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002958-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MARCO KREISER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, ás 09h20 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002960-09.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JEHLE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, ás 09h30 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DUARTE DE AQUINO NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, ás 09h10 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002961-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI NARA MARCHIORO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, ás 09h50 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002965-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAETANO DOS REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, ás 10h00 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002971-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CICERA SILVA SALES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, ás 10h20 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBERTO CEZAR BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/04/2020, ás 10:00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/04/2020, ás 14h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COLINA AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 
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o dia 14/04/2020, ás 13h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO MENDES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1002272-47.2019.8.11.0051 Valor da causa: R$ 560,00 ESPÉCIE: 

[Anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA Endereço: Rua SANTA CATARINA 

nº 118, SAO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: THYAGO MENDES DE CARVALHO Endereço: Rua 4, QD 7, LT 

23, RECANTO DO BOSQUE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

Senhor(a): EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CAMPO VERDE, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/04/2020, ás 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ELIAS LUDUGERIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/04/2020, ás 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MOREIRA RONDON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/04/2020, ás 16h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002972-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODILIA FERREIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 
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procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, ás 10h30 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002976-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, às 13h10, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 14/04/2020, 

às 10h30, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002978-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEZICA APARECIDA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 27/04/2020, às 13h30, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002980-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CHINAIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, às 13h50, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 573 de 2710



conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 27/04/2020, às 13h40 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-19.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DEBORTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000060-19.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NERI DEBORTOLI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/04/2020, ás 15h40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES ROSAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/04/2020, ás 15h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-04.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FABRIS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-04.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LEANDRO 

FABRIS NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI 

POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. RIBEIRO DE MORAIS & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATALINA SHARIPOFF (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/04/2020, ás 13h40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 28/04/2010 às 09:10, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCK CORREA E REIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE DESPACHO Processo nº 

1003760-37.2019.8.11.0051 Ação de obrigação de fazer c.c. danos 

morais. Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. danos 

morais ajuizada por KLEITON DA SILVA RAMOS em face de COCK 

CORREA & REIS LTDA e Indústria ITALÍNEA MOVÉIS PLANEJADOS, todos 

devidamente qualificados, em que requer a concessão de tutela de 

urgência para entrega das gavetas originais da fábrica Italínea Bento 

Gonçalvez – RS. De início, registra-se o feito padece de irregularidade que 

necessita ser sanada. E o argumento que dá suporte a essa assertiva 

repousa no fato de que o requerente discorre acerca dos danos por ele 

experimentados em decorrência do atraso na instalação dos móveis 

adquiridos da primeira ré e fabricados pela segunda, porém, no mérito, não 

formula pedido de condenação ao pagamento de danos morais, 

limitando-se a exigir a concessão de tutela de urgência consistente em 

obrigação de entrega das peças faltantes. Neste ponto, embora inconteste 

que nos juizados especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade 

(art. 2, Lei 9.099/95), não se pode olvidar da necessidade de seguir certos 

parâmetros que irão nortear o almejado pelo postulante, assim como 

garantir a ampla defesa da parte adversa. Lapidar, nesse mesmo sentido, 

são os ensinamentos do jurista RUI PORTANOVA: [...] as partes deverão 

submeter-se a uma burocracia, que sem dúvida não precisava ser tão 

morosa, mas que deve respeitar os princípios, encontrado em toda 

democracia, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 

Não se pode, por causa da pressa, passar por cima de consagradas 

conquistas universais, a tarefa processual tem peculiaridades centradas 

em princípios muito mais relevantes, como o contraditório, que estão na 

contramão de um procedimento tão célere como o pretendido por muitos 

críticos. (Rui Portanova, Princípios do Processo Civil, Livraria do Advogado 

Editora, 4ª Edição, p. 173/174). Diante do exposto, DETERMINO a intimação 

da requerente na pessoa de sua procuradora constituída, para no prazo 

de 15 (quinze) dias emendar a inicial, indicar se pretende a condenação 

dos requeridos ao pagamento de danos morais, devendo, neste caso, 

quantificar o valor desejado, sob pena da análise se limitar na obrigação 

de fazer. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde 

- MT, 10 de janeiro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/04/2020, ás 14h00 na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002895-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

JOSELINA GOUVEA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/02/2020, ás 14h40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000159-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA FERNANDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida, para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto a 

penhora online realizada nos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-71.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JORGE RODRIGO 

DA SILVA ALBERTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSIMERE DE 

LIMA FONSECA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-26.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYNE NASCIMENTO TUNES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000066-26.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: ALAYNE 

NASCIMENTO TUNES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-78.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S.A. (REQUERIDO)

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000069-78.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VERA LUCIA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL LORENZZATTO 

POLO PASSIVO: ATACADÃO S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-63.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE TOLEDO (INVENTARIADO)

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000070-63.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ANTONIA 

APARECIDA DE TOLEDO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIEL LORENZZATTO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 15:50 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINE MAYARA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-48.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARTA 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO POLO PASSIVO: ROSALINE MAYARA RODRIGUES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-03.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DIAS JUNIOR OAB - SP258049 (ADVOGADO(A))

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000074-03.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VINICIUS JOSE 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA BARBOSA LIMA 

DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSE DIAS JUNIOR POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-70.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SIEROTA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000076-70.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: CARLOS 

SIEROTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 14/04/2020, às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei; À parte requerida: 1) O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000509-11.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

27242129). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003304-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DICKLHUBER FURTADO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Ante a inercia do executado em 

realizar o pagamento da obrigação, intimo a exequente para, que no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste ou requeira o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELIANA ANDRADE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FRANK BERNAL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Ante a inercia do executado em 

realizar o pagamento da obrigação, intimo a exequente para, que no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste ou requeira o que entender de direito. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001546-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VABISON TEODORO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1001546-10.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. Vistos 

etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, 
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conforme pedido do Exequente de ID 25725649. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

26 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001354-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/07/2019, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001354-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1001354-43.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. Na forma 

do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se a executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor em execução conforme pedido do 

Exequente (ID 243220151). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

03 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-55.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARIO DI LORETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000077-55.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:RICARDO MARIO 

DI LORETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL LORENZZATTO 

POLO PASSIVO: estado de mato grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-25.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000079-25.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: EDIANE OLIVEIRA 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-10.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDINEI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000080-10.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VANDINEI ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-92.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DA MOTTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000081-92.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: EDSON SOARES 

DA MOTTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-77.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON HAGUEDEIS ROMANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-77.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: JEFERSON 

HAGUEDEIS ROMANO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREONE DALVAN ZOCOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

M. A. VIANA DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010191-07.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

peculiaridades do caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 16:00 horas, para qual 

as Partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, previamente, 

conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, 

pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e as 

testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais documentos 

que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus processual, bem 

como trazer as testemunhas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JUNIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIA CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001324-76.2017.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

Diante das peculiaridades do caso em apreço, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 17:00 horas, 

para qual as Partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais documentos 

que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus processual, bem 

como trazer as testemunhas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NOGUEIRA BARBOSA GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001298-44.2018.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos etc. 

Diante das peculiaridades do caso em apreço, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas, 

para qual as Partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais documentos 

que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus processual, bem 

como trazer as testemunhas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2019. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-47.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY GOUVEIA POLLIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000084-47.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:KELLY GOUVEIA 

POLLIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO FERREIRA 

GARCIA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-17.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARCELINA DE SOUZA AREVALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-17.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DARCELINA DE 

SOUZA AREVALO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABILIO CUSTODIO 

DE MELO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-02.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000087-02.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: JOSE 

APARECIDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-84.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-84.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: LAURA PEREIRA 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-69.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000089-69.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: MARCIA 

GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-54.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARNEOZINA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000090-54.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: MARIA 

ARNEOZINA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-24.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIDES LUIZ CARRARO 29692490904 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-24.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: OLIDES LUIZ 

CARRARO 29692490904 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-63.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE TOLEDO (INVENTARIADO)

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Diante das particuliaridades do caso concreto, antes de 

deliberar acerca dos pedidos de tutela de urgência formulado na inicial, 

tenho que devem ser pontuadas algumas situações. Pelo exame dos 

documentos acostados neste autos, anote-se que a data de falecimento 

de Antônia Aparecida de Toledo é do de 2017, e ademais, faz-se nessário 

cópia do contrato para verificarmos a existência da cláusula que em caso 

de morte o veículo seria quitado, podendo assim se aguardar a realização 

da audiência de conciliação. Assim, intime-se a parte Autora para a 

audiência de conciliação, bem como cite-se o Reclamado, com as 

advertências de praxe, inclusive para que acoste o contrato firmado entre 

as partes, conforme alegado na inicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-09.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSINETH DE OLIVEIRA BRITO SALA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000093-09.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: RUSINETH DE 

OLIVEIRA BRITO SALA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-91.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-91.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: VALDINEY DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-16.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARYLSON PEREIRA SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/03/2019, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. S. (REQUERENTE)

ELDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDA GARIBOTTI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/08/2019, às 15:20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 
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designada para o dia 13/08/2019, ás 14h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RAU DOS SANTOS DADA (REQUERENTE)

REGINALDO DADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 24/06/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-46.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR IZABEL MOREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-46.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE STADNIK 

FILHO & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALBERTO 

DURANTI POLO PASSIVO: LUCIMAR IZABEL MOREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Procedida consulta no Renajud, não localizado veículo em 

nome da Reclamada, conforme extrato. Assim, intime-se o Reclamante 

para que, no prazo de 15(quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Campo Verde, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-98.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARTINS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000100-98.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LEONARDO 

MARTINS LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-83.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000101-83.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA ANTONIA 

OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 163390 Nr: 2389-55.2019.811.0051

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Faria da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:OAB/MT 7222-B

 Autos n° 2389-55.2019.811.0051 – Cód. 163390

Termo Circunstanciado

Sentença.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º da Lei 9.099/95.

Depreende-se dos autos que os crimes investigados são de ação penal 

privada. Assim, decorridos mais de 06 (seis) meses entre a data da 

ciência pelos ofendidos de quem foi o autor do fato e o dia de hoje, 

verifico a decadência do direito de queixa, nos precisos termos do art. 

107, inciso IV, do Código Penal, segunda parte.

Ex positis, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal e art. 103 

do Código Penal, combinados com o art. 107, inciso IV, também do estatuto 

penal substantivo, julgo extinta a punibilidade de Joaquim Faria da Rocha, 

devidamente qualificado nos autos, em virtude da decadência do direito de 
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queixa dos ofendidos.

Transitada em julgado esta sentença, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98288 Nr: 3509-75.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Donato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DONATO DA SILVA, Rg: 

20641540, Filiação: Ilda Donato de Souza Amaral e Tiago Soares da Silva, 

data de nascimento: 22/10/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), gari., Telefone 66-99912-0212. atualmente em local incerto e 

não sabido

Despacho/Decisão: Autos n° 3509-75.2015.811.051 – Cód. 98288Ação 

PenalDespacho.Vistos etc.Abra-se vistas ao Ministério Público para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre eventual oferecimento de 

transação penal ou suspensão do processo, previstos nos artigos 76 e 

89, ambos da Lei 9.099/90 ou, havendo impossibilidade, manifeste-se 

sobre a necessidade de produção de provas ou ratificação dos atos já 

praticados nos autos da ação nº 3509-75.2015.811.0051 – Cód. 

98288.Havendo oferecimento de transação penal ou suspensão do 

processo, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência. 

Em caso negativo, DETERMINO, a intimação da Defesa para manifestar-se 

nos autos quanto eventual prova a produzir neste juízo, especificando-a, 

caso existente.Em não havendo novas provas a serem produzidas pelas 

partes, DETERMINO, desde já, vista ao Ministério Público para que 

apresente alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias, e, após, no 

mesmo sentido, a Defensoria Pública.Por fim, conclusos, para sentença. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 

14 de maio de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Divina Alves 

Feitosa, digitei.

Campo Verde, 06 de novembro de 2019

Ricardo de Franca Barcelos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22064 Nr: 32-88.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rohden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Cardoso Alamino - 

OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20332A-MT, Glauco de Góes Guitti - OAB:10320-B, Marcelo 

Ribeiro Coco - OAB:99771/RJ, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - 

OAB:6145-B

 Processo n° 10/2008 – Código 22064

Execução de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

O Executado, sob a alegação de que ainda permanecem valores 

bloqueados junto ao Bando do Brasil, pede pelo desbloqueio.

Houve bloqueio de valores em contas do Executado pelo sistema 

BacenJud, consoante recibo de protocolamento de p. 87/92.

Ocorre que analisando o detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

valores não há nenhum registro do Banco do Brasil, porém, verifica-se 

que na data de 27.11.2008 foi localizado ativos na conta do Executado 

junto ao Banco do Estado do Piauí S.A, no valor de R$ 19.877,00 (p. 88).

Todavia, é de conhecimento que o Banco do Estado do Piauí S.A foi 

incorporado pelo Banco do Brasil S.A.

Assim, nesta data será solicitado ao Banco do Brasil para efetuar a 

liberação do valor que se encontra pendente desde 2008.

 Ressalto que para dar agilidade, o pedido desde já será encaminhado via 

e-mail para age3834@bb.com.br.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22066 Nr: 33-73.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Almeida Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Cardoso Alamino - 

OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20332A-MT, Glauco de Góes Guitti - OAB:10320-B, Lázaro José 

Gomes Júnior - OAB:8194-A

 Processo n° 11/2008 – Código 22066

Execução de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

O Executado, sob a alegação de que ainda permanecem valores 

bloqueados junto ao Bando do Brasil, pede pelo desbloqueio.

Houve bloqueio de valores em contas do Executado pelo sistema 

BacenJud, consoante recibo de protocolamento de p. 99/104.

Ocorre que analisando o detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

valores verifica-se que na data de 27.11.2008 foi localizado ativos na 

conta do Executado junto ao Banco do Estado do Piauí S.A, no valor de R$ 

9.183,37 (p. 102).

Todavia, é de conhecimento que o Banco do Estado do Piauí S.A foi 

incorporado pelo Banco do Brasil S.A.

Assim, nesta data será solicitado ao Banco do Brasil para efetuar a 

liberação do valor que se encontra pendente desde 2008.

 Ressalto que para dar agilidade, o pedido desde já será encaminhado via 

e-mail para age3834@bb.com.br.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12331 Nr: 1813-53.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Macedo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Gomes Soares
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 602/2005 – Cód. 12331

Execução

 Sentença.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

A Parte Exequente pugnou pela desistência da presente ação (p. 179 e 

182).

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja:

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.”

 Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VIII - homologar a desistência da ação; (...)”.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente 

feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se alvará para liberação dos valores bloqueados pelo sistema 

BacenJud, consoante recibo de protocolamento de p. 46/47, em favor do 

Exequente, em conta a ser indicada por ele.

Ressalto que foi procedido o cancelamento do bloqueio de veículo pelo 

RENAJUD (p. 150 e 151).

Sem custas, na forma da lei.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C.

Campo Verde-MT, 13 de dezembro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167519 Nr: 4406-64.2019.811.0051

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidorio Rodrigues da Luz Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O

 Intimo o autor do fato, na pessoa doe seu procurador, para comparecer a 

Audiência Preliminar designada para o dia 23/01/2019 às 16h00 na sede 

do Juizado Especial Cível e Criminar de Campo Verde - MT, com as 

advertências de praxe.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123291 Nr: 2580-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, 

Cpf: 02777071101, Rg: 749129, Filiação: Lenilda Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 02/09/1987, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), 

pensionista do inss, Telefone 3419-3460. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para CONDENAR os Acusados José Carlos Ferreira da Silva, devidamente 

qualificado, como incurso na pena do artigo 330 do Código Penal, em 

relação ao primeiro fato; e como incurso nas penas do artigo 331 do 

Código Penal, pelo segundo fato; Em observância às diretrizes dos arts. 

59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas:Em observância às 

diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:1ª 

fato – artigo 330 do Código Penal.O código Penal atribui para o crime de 

desobediência a pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses 

e multa.1ª fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à 

culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta 

se mostrou normal á espécie. O acusado é reincidente, anotando uma 

condenaçãono processo nº 1048-35.2010.811.0010 (33489) da Comarca 

de Jaciara, entretanto tal fato será analisado na segunda fase a dosimetria 

da pena. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a 

personalidade do Acusado.As circunstâncias são as próprias do crime. 

Os motivos do crime não lhe prejudicam. O fato praticado causou 

consequência normal do delito, pois não constam outros dados para 

coletar. No que se refere ao comportamento da Vítima, não há no presente 

delito. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção. 2ª fase – Pena 

Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se a 

incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da 

reincidência, de modo que promovo a compensação entre elas, por serem 

preponderantes, mantendo a pena provisória inalterada.3ª fase – Pena 

Definitiva:Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem 

consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, 

após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 

15 (quinze) dias de detenção.2° fato – artigo 331 do Código Penal. O 

Código Penal atribui para o crime de desacato a pena de detenção, de 06 

(seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa. 1ª fase – Pena Base: Analisando 

as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo 

que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da 

conduta do agente, esta se mostrou normal á espécie. O acusado é 

reincidente, anotando uma condenaçãono processo n º 

1048-35.2010.811.0010 (33489) da Comarca de Jaciara, entretanto tal fato 

será analisado na segunda fase a dosimetria da pena. Não há elementos 

nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do 

Acusado.As circunstâncias são as próprias do crime. Os motivos do 

crime não lhe prejudicam. O fato praticado causou consequência normal 

do delito, pois não constam outros dados para coletar. No que se refere 

ao comportamento da Vítima, não há no presente delito. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 

(seis) meses de detenção. 2ª fase – Pena Provisória: Passando à 

segunda fase da aplicação da pena, verifica-se a incidência da atenuante 

da confissão espontânea e da agravante da reincidência, de modo que 

promovo a compensação entre elas, por serem preponderantes, mantendo 

a pena provisória inalterada.3ª fase – Pena Definitiva:Inexistem causas de 

aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de 

causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as 

circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 06 (seis) meses de 

detenção.CONCURSO MATERIAL:Diante da prática de crimes de espécies 

distintas e em diversas ações, faz-se necessário sua soma, nos termos 

do artigo 69 do Código Penal. Desta feita, a pena total resulta em 06 (seis) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.Fixo o regime inicial ABERTO, nos 

termos do art. 33, caput, c.c § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Diante da 

fixação do regime aberto, concedo ao Réu o direito de recorrer em 

liberdade. Disposições finais: Portanto, CONDENO o Acusado José Carlos 

Ferreira da Silva a cumprir a pena privativa de liberdade total 06 (seis) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto. Impossível 

a substituição ou a suspensão da pena dos Acusados, eis que 

inocorrentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 

Isento o Acusado nas custas processuais. Da sentença, intime-se o 
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Ministério Público, a Defensoria Pública e o Acusado, pessoalmente, 

indagando-lhe sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, 

conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único da 

C.N.G.C./MT.Transitada esta sentença em julgado, extraia-se carta de 

guia, lançando-se o nome do Réu no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, 

arquivando-se os autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se 

que:1. O acusado não ficou preso em razão deste processo.2. O acusado 

não responde a outras ações penais.3. Não há objetos apreendidos no 

feito.Publique-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.Campo Verde /MT, 24 de abril de 2019.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de DireitoJosé carlos ferrira da silva: o érgio foi 

agredido agt apanhou bastante. Agt tava em um ugar que agt não conhece 

é um lugar que o pessoal mais novo va. Eu falei que era eu que estava 

dirigindo e não era; eles chegaram de forma agressiva, chegaram batndo 

na gente de desde que chegaram; me deu chute nas pernas; eu falei de 

procurar os meus direitos e apanhei justamente por causa disso; não 

cheguei a lutar; na delegacia que querbraram meu nariz, policia militar; 

pode ter acontecido de eu ter falado algumascoisas agressivas pq eu 

eestava embriagado. Não paguei fiança pra sair; fui conduzido por conta 

do carro; quando foram fazer o BO o enhor não quis dar os dados? É 

isso, não quis dar. Força física: o policial queria a senha do meu celular. 

Agt chegou a se pegar sim. Eu não lembro de muita coisa, além de fazer 

tempo eu estava bêbado. Agt discutiu agt brigou.Dr ari: na delegacia o 

senhor deu uma versão diferente. Pq quando eu fui na delegacia por conta 

do carro, fui por problema do carro, pra tirar o problema eu tinha que falar 

alguma coisa. Confissão.Flávio marques da silva – os odis não 

colaboraram . os dois foram algemados e conduzidos pra delegacia. 

Ofereceu resistência? Sim, a prncipio a divergenia pq o outro era casado, 

esse era homossexual, estava acompanhado, houve divergenci entre os 

dois. Esse começou a falar que é homossexual. Elaborandoo bo foi pra 

cima, derrubiy o compartimento onde colocávamos os pertences, lee 

resistiu tentou entrar, momento do fato do nariz. Ele não quis ir ao hospital. 

Não quis responder as perguntas do BOAdmitiu a pratica dos fatos. A 

forma como o próprio acusado colocuNo momento que foi ouvido na 

delegacia deu outra versão. Reamente os fatos ocorreram.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Divina Alves 

Feitosa, digitei.

Campo Verde, 09 de janeiro de 2020

Maria Divina Alves Feitosa Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EYLA SELENE TEODORO AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1002268-10.2019.8.11.0051 Valor da causa: R$ 538,00 ESPÉCIE: 

[Anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA Endereço: Rua SANTA 

CATARINA, 118, SAO LOURENCO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: EYLA SELENE TEODORO AZEVEDO - Endereço: RUA 

PONTA GROSSA, 862 - CIDADE ALTA CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000. e/ou FAZENDA FILADÉLFIA ZONA RUAL, CAMPO VERDE/MT, 

CEP: 78840-00. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 14:30 , a ser 

realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CAMPO 

VERDE, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000505-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1000505-08.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, com a apresentação de planilha de débito 

atualizada, sob pena de extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010221-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR COSTA NERES (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

8010221-42.2015.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido do Exequente para solicitar informações, ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome dos Executados (CNPJ: 

19.984.842/0001-53 e CPF: 009.615.061-05). Em sendo o caso, 

DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no cadastro do veículo, 

inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, a parte Exequente como 

Depositário. Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE a Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens penhoráveis, ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção. DEFIRO o pedido da 

Exequente para inclusão do Executado em cadastro de inadimplentes, que 

será feita no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do 

sistema SERASAJUD. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Campo 

Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RAMOS FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS BARBOZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1001361-06.2017.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Decisão. 

Vistos etc. A Parte Recorrente interpôs recurso inominado 

tempestivamente, conforme certificado nos autos. Todavia, indeferida a 

gratuidade (ID 23240499), intimado, o Recorrente deixou de recolher as 

custas recursais. Decido. O artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: 

“Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados 

da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões 

e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente 

de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o 

prazo previsto no dispositivo legal supramencionado, portanto DECLARO 

DESERTO o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, e nada sendo requerido pelas Partes, arquive-se o processo 

com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 19 de dzembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000923-77.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000923-77.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. Vistos 

etc. Intimadas as partes sobre o cálculo elaborado pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência, a Exequente concordou, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, o Executado, por sua vez, manteve-se inerte. 

Desta forma, dou o cálculo como homologado e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor. Não havendo pagamento, o que deverá ser 

certificado, intime-se a Exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez)dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011016-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS ALVES CORREA (REQUERENTE)

CRISTIANE PREDES BUENO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011016-48.2015 Decisão. Vistos etc. Conforme manifestação 

da Promovida Visa (ID 1305358), por ser “mera detentora da bandeira do 

cartão de titularidade dos Autores, não possuindo qualquer ingerência 

sobre a emissão e administração de cartões de crédito”, não há 

possibilidade de cumprimento da liminar deferida em favor da parte 

Promovente. De fato, responsável direto pela emissão dos cartões, 

faturas e cobrança, é do Banco de titularidade dos Promoventes, por ser 

ele quem autoriza a emissão do cartão. No caso dos autos, os 

Promoventes possuem relação comercial com o Banco do Brasil, que foi 

quem liberou o cartão de crédito. Assim, seria o Banco Responsável pelo 

cumprimento da liminar e estorno dos valores despendidos pelos 

Promoventes. No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais Pátrios: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO 

INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO OU ADITAMENTO. NÃO 

CONHECIMENTO. BANDEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. - É considerada intempestiva a Apelação interposta antes do 
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julgamento dos Embargos de Declaração, sem que haja posterior 

ratificação dentro do prazo de quinze dias, contados da publicação da 

decisão dos Embargos, independentemente do resultado destes. - Não 

possui a pessoa jurídica titular da marca Visa legitimidade para figurar no 

pólo passivo da ação, porquanto não firmou qualquer contrato com o 

usuário do cartão, sendo este resultado de um contrato pactuado com o 

banco emissor”. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.009122-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

26/05/0015, publicação da súmula em 19/06/2015) Pois bem. De acordo 

com o Enunciado II, da I Jornada de Direito Processual Civil da Justiça 

Federal: “As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente 

às Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009, desde que não sejam 

incompatíveis com as regras e princípios dessas Leis”. Ademais, como se 

sabe, com a entrada em vigor do NCPC, ganhou força o princípio da 

primazia do julgamento de mérito em face da extinção prematura do 

processo, em decorrência de possível erro plenamente sanável. Explica 

Cássio Cassio Scarpinella Bueno afirma que: “Consequentemente, 

podemos compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do 

Mérito, flexibiliza o formalismo processual, vez que busca cada vez mais a 

eficiência processual, onde essa efetividade deverá ser medida pela sua 

capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, 

ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais o dialogo no 

processo, a resolução do mérito” (Manual de Direito Processual Civil. 2ª 

edição. São Paulo/SP : Editora Saraiva, 2016, p. 55.). Dessarte, 

conjugando referido princípio com os princípios norteadores do Juizado 

Especial, dentre eles o informalismo e a simplicidade, a solução mais 

consentânea para o caso concreto, no meu entender, aquém de sua 

extinção prematura, é a possibilidade de integração do polo passivo, 

conforme preconiza, inclusive, o CPC em seu artigo 339: “Art. 339. 

Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo 

da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de 

arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos 

prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1º O autor, ao aceitar a 

indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição 

inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único 

do art. 338 . § 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por 

alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito 

indicado pelo réu”. Posto isso, determino a intimação da parte promovente 

para que, no prazo de 15 dias, inclua o Banco do Brasil no polo passivo da 

demanda ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo (art. 321 c/c art. 339, §1º, do CPC). Ocorrendo alteração do Polo 

Passivo, designe-se nova audiência de conciliação, bem como intime-se o 

Banco do Brasil para cumprimento da liminar (ID 1305349). Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADJA DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002262-37.2018.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a Exequente 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

25961052), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação reclamação, 

na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000820-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI OAB - MT0017586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000820-70.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. Vistos 

etc. Intimadas as partes sobre o cálculo elaborado pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência, o Exequente concordou, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, o Executado, por sua vez, manteve-se inerte. 

Desta forma, dou o cálculo como homologado e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor. Não havendo pagamento, o que deverá ser 

certificado, intime-se a Exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-03.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010922-03.2015.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. Vistos 

etc. Intimadas as partes sobre o cálculo elaborado pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência, o Exequente concordou, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, o Executado, por sua vez, manteve-se inerte. 

Desta forma, dou o cálculo como homologado e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor. Não havendo pagamento, o que deverá ser 

certificado, intime-se o Exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 18 de novembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILON ANTONIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000368-26.2018.811.0051 Procedimento de Conhecimento Decisão. 

Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados por 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é 

omissa apontando obscuridades em relação à fundamentação do dano 

moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da 

Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral e que não 

houve apreciação do contrato anexado na contestação. Neste passo, a 

omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado na peça 

defensiva a relação jurídica entre as partes. Todavia, importante frisar que 

todos os fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, 

motivo pelo qual, inexiste obscuridade e omissão quanto apreciação das 

provas anexa aos autos pela Embargante, inclusive, o contrato juntado na 

peça defensiva, o qual não comprovou a alegada contratação. Por outro 

lado, verifica-se que o instituto processual utilizado pela Embargante não é 

a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 24 de 

novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILON ANTONIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000368-26.2018.811.0051 Procedimento de Conhecimento Decisão. 

Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados por 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é 

omissa apontando obscuridades em relação à fundamentação do dano 

moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da 

Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral e que não 

houve apreciação do contrato anexado na contestação. Neste passo, a 

omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado na peça 

defensiva a relação jurídica entre as partes. Todavia, importante frisar que 

todos os fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, 

motivo pelo qual, inexiste obscuridade e omissão quanto apreciação das 

provas anexa aos autos pela Embargante, inclusive, o contrato juntado na 

peça defensiva, o qual não comprovou a alegada contratação. Por outro 

lado, verifica-se que o instituto processual utilizado pela Embargante não é 

a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 24 de 

novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000751-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 588 de 2710



CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000751-38.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença Decisão. Vistos 

etc. Em cumprimento de sentença, a parte Executada solicita o 

parcelamento da dívida, com fundamento no art. 805 do Código de 

Processo Civil (ID 1526076). Instado a se manifestar, a parte Exequente, 

manteve-se inerte (movimento processual lançado em 17.03.2019). 

Decido. Desse modo, em face da interpretação sistemática do CPC, a 

ausência de abusividade na conduta do executado, conforme regra do 

artigo 805, caput, do CPC, que prestigia o princípio da menor onerosidade 

da execução, mostra-se adequado o parcelamento postulado, sobretudo 

por ser o meio menos oneroso e mais eficaz de cumprimento da sentença. 

Assim, DEFIRO o pedido aduzido pela parte Executada para autorizar o 

parcelamento da dívida em 05 (cinco) parcelas mensais, com vencimento 

no dia 10 (dez) de cada mês, corrigidas monetariamente, pelo INPC, e 

acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês. INTIME-SE a parte 

Executada para dar imediato início aos pagamentos por meio de depósito 

judicial vinculado ao presente feito, corrigidas pelo INPC e acrescidas de 

juros moratórios à taxa legal. AUTORIZO a liberação dos valores a serem 

depositados nos autos em favor do credor mediante alvará eletrônico. Em 

caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% sobre o valor das 

prestações remanescentes, bem como o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos expropriatórios. Nessa última hipótese, intime-se a Exequente 

para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, bem como para que 

indique bens do executado, passíveis de constrição. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde, 05 

de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020020-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACKS MOREIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8020020-12.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença Sentença. Vistos 

etc. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Macks Moreira do 

Orado em face da Executada OI S/A, cujos créditos são classificados 

como concursais, como já explanado em outra oportunidade nestes autos 

(ID 18336477). Intimado o Exequente apresentou cálculo de atualização do 

débito atendendo os parâmetros da decisão proferida nos autos da 

recuperação judicial (ID 18985101). A Executada, por sua vez, não se 

insurgiu ao cálculo apresentado pelo Exequente, porém, pugnou pela 

extinção da ação, em razão da novação do crédito devido ao credor, 

decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial do grupo OI (ID 

19414894). Desta forma, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

Exequente e, via de consequência, DECLARO o crédito no valor de 

R$3.299,01 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e um centavo) e 

R$299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) de 

honorários advocatícios). Assim, liquidado o valor do crédito guerreado 

nestes autos, deverá ser postulado junto ao Juízo Universal a 

consequente liberação de valores, obedecendo ao Plano da Recuperação 

Judicial. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar 

prosseguimento no presente cumprimento de sentença e, em 

consequência, determino a EXTINÇÃO desse feito. Transitada em julgado, 

expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO, com entrega ao Exequente e sua 

Advogada para habilitação na ação de Recuperação Judicial do Grupo OI 

(7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011084-95.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUZA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA BARBOSA SILVA NEVES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8011084-95.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade arguida pela Executada em 

desfavor da Exequente em que alega, em suma, que inconformado com a 

sentença, impetrou recurso inominado, o qual não foi provido. Contudo, o 

Recorrente não foi notificado e nem intimado da publicação do acórdão, 

violando o princípio da ampla defesa. À vista destes fatos, pugna pela 

procedência da exceção, com a consequente anulação da decisão de 

recebimento do cumprimento de sentença, reiniciando o prazo recursal. A 

Exequente, por sua vez, pugna pela improcedência da exceção de 

exceção de pré-executividade, pois o Executado foi devidamente intimado 

da sessão de julgamento do recurso e que o prazo para embargos ou 

recursos, fluiria a partir aquela data. Vieram-me os autos conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e decido. Desde logo, entendo que não 

assiste razão ao Executado, não merecendo, pois, o acolhimento da 

exceção pré-executividade. De início, destaca-se que este juízo não tem 

competência para restabelecer o prazo para oposição de recursos contra 

o acórdão proferido pelo Juízo Recursal, como quer o Executado. Apesar 

disso, da análise dos autos, observa-se na movimentação do processo 

que houve a intimação das partes para o julgamento do recurso inominado 

na data de 03.08.2018 e a expedição eletrônica deu-se em 12.07.2018. 

Como é sabido, o prazo para interposição de recursos contra decisões 

originarias da Turma Recursal dos Juizados Especiais conta a partir da 

data do julgamento. Portanto, o ora Executado foi cientificado acerca da 

inclusão em pauta do recurso inominado na Primeira Turma Recursal 

estando de igual forma ciente do prazo para interposição de recursos. 

Portanto, entendo que não há que se falar em falta de intimação da 

decisão proferida no juízo recursal. Isso posto, julgo totalmente 

improcedente o pedido aduzido pela parte Executada, por meio da 

presente exceção de pré-executividade. Transitada em julgado, intime-se 

a Exequente para que se manifeste quanto ao prosseguimento do 

cumprimento de sentença, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Sem custas e honorários Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde – MT, 05 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCK CORREA E REIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003760-37.2019.811.0051 Obrigação de Fazer Despacho. 

Vistos etc. Nos termos do art. 145, I, do Código de Processo Civil, 

DECLARO-ME suspeita para o processamento e julgamento da demanda. 

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao Substituto, com as devidas 

homenagens. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOBRAL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000008-23.8.11.0051 Ação revisional c/c declaratória de 

inexistência de débito c/c com pedido de tutela antecipada de urgência. 

Decisão. Vistos etc. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando, portanto, 

as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No caso dos autos, a Requerente afirma que é 

consumidora dos serviços prestados pela Requerida e que as faturas 

estão sendo emitidas em valores elevados e desproporcionais ao 

realmente consumido. Tecendo considerações acerca dos requisitos 

necessários para a concessão da medida antecipatória, requer a Autora 

que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água, 

diante do inadimplemento das faturas tidas como abusivas, ou 

reestabeleça, caso já tenha sido suspendida, além de ser impedida de 

incluir o seu nome nos cadastros negativos de crédito, sob pena de multa 

diária. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95, a empresa 

concessionária deve prestar serviço adequado ao consumidor, 

abrangendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, generalidade, cortesia e atualidade, incluindo a modernização 

de equipamento e de instalações e sua ampliação, dinâmica e progressiva, 

de acordo com os padrões contratualmente estabelecidos, além da 

modicidade das tarifas. Como é cediço, o direito à água é considerado um 

direito fundamental porque corresponde às exigências mais elementares 

da dignidade humana de viver com saúde, higiene e boa qualidade de vida, 

pois a água é condição essencial para se viver com boa qualidade e 

saúde. Entretanto, inobstante as alegações da parte Autora, entendo não 

ser possível o deferimento do pedido, pois, a princípio, não há nos autos 

elementos suficientes para conferir plausibilidade as alegações iniciais. 

Isso porque, a Requerente trouxe apenas um histórico de consumo de 

água, extraído de uma página online, o qual não possui nome do 

consumidor, nem detalhes do faturamento. Ou seja, não foram 

apresentadas as faturas discutidas na presente ação e nem a reclamação 

administrativa (conforme alegado na inicial), impedindo a análise mínima da 

veracidade das informações nessa fase preliminar. Desta forma, entendo 

necessário, neste caso, que seja possibilitado o contraditório à Promovida. 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, eis que ausentes os requisitos legais. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 07 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOBRAL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000008-23.8.11.0051 Ação revisional c/c declaratória de 

inexistência de débito c/c com pedido de tutela antecipada de urgência. 

Decisão. Vistos etc. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 
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os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando, portanto, 

as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No caso dos autos, a Requerente afirma que é 

consumidora dos serviços prestados pela Requerida e que as faturas 

estão sendo emitidas em valores elevados e desproporcionais ao 

realmente consumido. Tecendo considerações acerca dos requisitos 

necessários para a concessão da medida antecipatória, requer a Autora 

que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água, 

diante do inadimplemento das faturas tidas como abusivas, ou 

reestabeleça, caso já tenha sido suspendida, além de ser impedida de 

incluir o seu nome nos cadastros negativos de crédito, sob pena de multa 

diária. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95, a empresa 

concessionária deve prestar serviço adequado ao consumidor, 

abrangendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, generalidade, cortesia e atualidade, incluindo a modernização 

de equipamento e de instalações e sua ampliação, dinâmica e progressiva, 

de acordo com os padrões contratualmente estabelecidos, além da 

modicidade das tarifas. Como é cediço, o direito à água é considerado um 

direito fundamental porque corresponde às exigências mais elementares 

da dignidade humana de viver com saúde, higiene e boa qualidade de vida, 

pois a água é condição essencial para se viver com boa qualidade e 

saúde. Entretanto, inobstante as alegações da parte Autora, entendo não 

ser possível o deferimento do pedido, pois, a princípio, não há nos autos 

elementos suficientes para conferir plausibilidade as alegações iniciais. 

Isso porque, a Requerente trouxe apenas um histórico de consumo de 

água, extraído de uma página online, o qual não possui nome do 

consumidor, nem detalhes do faturamento. Ou seja, não foram 

apresentadas as faturas discutidas na presente ação e nem a reclamação 

administrativa (conforme alegado na inicial), impedindo a análise mínima da 

veracidade das informações nessa fase preliminar. Desta forma, entendo 

necessário, neste caso, que seja possibilitado o contraditório à Promovida. 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, eis que ausentes os requisitos legais. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 07 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOBRAL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000008-23.8.11.0051 Ação revisional c/c declaratória de 

inexistência de débito c/c com pedido de tutela antecipada de urgência. 

Decisão. Vistos etc. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando, portanto, 

as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No caso dos autos, a Requerente afirma que é 

consumidora dos serviços prestados pela Requerida e que as faturas 
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estão sendo emitidas em valores elevados e desproporcionais ao 

realmente consumido. Tecendo considerações acerca dos requisitos 

necessários para a concessão da medida antecipatória, requer a Autora 

que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água, 

diante do inadimplemento das faturas tidas como abusivas, ou 

reestabeleça, caso já tenha sido suspendida, além de ser impedida de 

incluir o seu nome nos cadastros negativos de crédito, sob pena de multa 

diária. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95, a empresa 

concessionária deve prestar serviço adequado ao consumidor, 

abrangendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, generalidade, cortesia e atualidade, incluindo a modernização 

de equipamento e de instalações e sua ampliação, dinâmica e progressiva, 

de acordo com os padrões contratualmente estabelecidos, além da 

modicidade das tarifas. Como é cediço, o direito à água é considerado um 

direito fundamental porque corresponde às exigências mais elementares 

da dignidade humana de viver com saúde, higiene e boa qualidade de vida, 

pois a água é condição essencial para se viver com boa qualidade e 

saúde. Entretanto, inobstante as alegações da parte Autora, entendo não 

ser possível o deferimento do pedido, pois, a princípio, não há nos autos 

elementos suficientes para conferir plausibilidade as alegações iniciais. 

Isso porque, a Requerente trouxe apenas um histórico de consumo de 

água, extraído de uma página online, o qual não possui nome do 

consumidor, nem detalhes do faturamento. Ou seja, não foram 

apresentadas as faturas discutidas na presente ação e nem a reclamação 

administrativa (conforme alegado na inicial), impedindo a análise mínima da 

veracidade das informações nessa fase preliminar. Desta forma, entendo 

necessário, neste caso, que seja possibilitado o contraditório à Promovida. 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, eis que ausentes os requisitos legais. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 07 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINHA PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000476-89.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente no ID 1839550, para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome da Executada (CPF: 004.588.421-84). Procedida consulta, foi 

negativa, conforme extrato. Assim, INTIME-SE a Exequente para requerer 

o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-30.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000230-30.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente no ID 18392457, para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome da Executada (CPF: 045.707.751-44). Procedida consulta, foi 

negativa, conforme extrato. Assim, INTIME-SE a Exequente para requerer 

o que entender de direito, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001981-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA KEMELLY XAVIER DA MATA (EXECUTADO)

DENIRDES XAVIER PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1001981-81.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido 

pela Exequente para solicitar informações, ao departamento de trânsito, 

por meio do Sistema RENAJUD, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome dos Executados (CPF: 

037.306.081-50 e 868.228.451-00). Procedida consulta, foi negativa, 

conforme extratos. Assim, INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar bens penhoráveis sob pena de extinção ou, requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011237-31.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON APARECIDO NOGUEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011237-31.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 
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pedido aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema RENAJUD, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do Executado 

(CPF: 060.545.339-08). Procedida consulta, fora determinada, desde logo, 

a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a parte Exequente como Depositária. Assim, 

caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente. Infrutífera a 

providência retro, INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens penhoráveis sob pena de extinção ou, requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 09 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACI SCHEFFER CHRISTOVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000047-20.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. Vistos etc. Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que os réus possam, já na 

contestação, produzir as provas que entenderem necessárias, 

especialmente as documentais, a atender a sua incumbência processual. 

Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do 

ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Reclamada é poderá comprovar o real consumo de 

energia elétrica no relógio medidor instalado no imóvel do Autor. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do 

ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das 

partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstrar a regularidade das 

faturas emitidas, de acordo com o consumo energia elétrica no relógio 

medidor instalado no imóvel do Autor. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica ao Autor lhe causará evidente 

transtorno e constrangimento, porquanto trata-se de serviço essencial. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos 

autos, o Requerente alega que é usuário da unidade consumidora de 

energia elétrica – UC 6/903018-0 e que a Requerida tem realizado a 
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cobrança em valor desproporcional ao realmente consumido. Isso porque, 

a partir do mês de 06.2018 deixou de trabalhar com o alojamento de aves 

em sua propriedade, reduzindo os gastos de energia drasticamente, já que 

permaneceu apenas com uma família residindo em sua propriedade. 

Entretanto, a Requerida continuou a cobrar os valores de acordo com a 

média mensal dos consumos anteriores. Verificada essa diferença, o 

Requerido pediu à Reclamada uma vistoria no imóvel, na qual não foi 

constatada nenhuma irregularidade. Diante disso, o Requerente realizou 

uma reclamação no PROCON, a qual restou procedente para as faturas de 

março e julho de 2019, as quais foram recalculadas, segundo a leitura 

realizada pelo consumidor, reduzindo de R$ 2.737,37 para R$ 44,34, e de 

R$ 2.758,04 para R$ 77,96, respectivamente. Ressalta que as faturas dos 

meses março/2019 e julho/2019 não foram corrigidas, de forma que não 

realizou o seu pagamento, estando na iminência de ter interrompido o 

fornecimento de energia elétrica no seu imóvel. Para comprovação de 

suas alegações, anexou aos autos as faturas contestadas e as corrigidas 

(pela própria Reclamada), a Reclamação do Procon e a ata de reunião da 

BRF Sadia que comprova o encerramento dos trabalhos com alojamento 

de aves em sua propriedade rural. Logo, entendo verissímeis as 

alegações do Reclamante e a existência de lesão ou perigo de lesão 

irreparável ou de difícil reparação. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante para determinar que a Requerida se abstenha em 

interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/903018-0, 

referente às faturas dos meses março/2019 e julho/2019, ou caso já tenha 

efetuado o corte, para proceder ao restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica , até ulterior determinação deste Juízo. DEFIRO, ainda, o 

pedido para que a Requerida se ABSTENHA em INCLUIR o nome do 

Requerente em cadastros de inadimplentes, relativamente ao débito 

discutido nos presentes autos, até o deslinde da presente demanda, ou, 

caso já tenha sido negativado, proceda-se sua exclusão dos cadastros 

restritivos. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, em 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), admitindo-se, em caso 

de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação designada. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 14 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito Parte superior do formulário Parte inferior do 

formulário
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Autos nº 1002715-95.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 

demonstração de regularidade do negócio jurídico, apresentando o 

respectivo instrumento contratual do cartão de crédito em nome do Autor. 

Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as 

partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. -Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 
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julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a negativação 

poderá causar sérias lesões financeiras ao Requerente, pois, fica 

impedido de solicitar qualquer parcelamento no crédito. Chega-se, assim, 

ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual 

seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, o Autor alega 

que não realizou qualquer negócio jurídico com a Loja Requerida, inclusive 

a solicitação de cartão de crédito. A negativa, ainda que desacompanhada 

da prova respectiva, face à dificuldade de demonstração ínsita aos fatos 

negativos, deve ser tida como bastante para o deferimento da liminar. Isso 

porque, presumindo-se a boa fé do litigante, e de tão absurda a ideia de 

que alguém negasse a celebração de um contrato apenas para ver o outro 

contratante demonstra o oposto através de simples apresentação dos 

instrumentos assinados, torna-se plausível a afirmativa do Requerente. 

Vale ressaltar, de outra banda, que o ilustre Causídico do Reclamante 

jamais apoiaria tão odioso estratagema apenas para vencer o pedido 

liminar, sendo certo que o desmonte da tese, implicaria, indubitavelmente, 

na revogação da liminar e, também, na condenação da parte nas penas 

relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante para determinar que o Requerido proceda a 

EXCLUSÃO da restrição do contrato 0001849377. ANOTE-SE QUE A 

SOLICITAÇÃO PARA EXCLUSÃO FOI FEITA POR MEIO ELETRÔNICO, 

ATRAVÉS DO SITE DO SERASA, CONFORME ANEXO. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se o Reclamado para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$1.000,00 

(um mil real), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a Parte 

Promovida, preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 
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consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 

demonstração de regularidade do negócio jurídico, ou seja, que é devida 

essa parcela no valor de R$ 102,20, referente ao contrato 10003475430. 

Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as 

partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. -Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a negativação 

poderá causar sérias lesões financeiras ao Requerente, pois, fica 

impedido de solicitar qualquer parcelamento no crédito. Chega-se, assim, 

ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual 

seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, a Autora 

afirma que realmente efetuou compras parceladas no atacadão, porém, 

efetuou o pagamento de todas. A negativa, ainda que desacompanhada 

da prova respectiva, face à dificuldade de demonstração ínsita aos fatos 

negativos, deve ser tida como bastante para o deferimento da liminar. Isso 

porque, presumindo-se a boa fé do litigante, e de tão absurda a ideia de 

que alguém negasse a celebração de um contrato apenas para ver o outro 

contratante demonstra o oposto através de simples apresentação dos 

instrumentos assinados, torna-se plausível a afirmativa da parte 

Requerente. Vale ressaltar, de outra banda, que o ilustre Causídico do 

Reclamante jamais apoiaria tão odioso estratagema apenas para vencer o 

pedido liminar, sendo certo que o desmonte da tese, implicaria, 

indubitavelmente, na revogação da liminar e, também, na condenação da 

parte nas penas relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para determinar que o 

Requerido proceda a EXCLUSÃO da restrição do contrato 10003475430. 

ANOTE-SE QUE A SOLICITAÇÃO DA RETIRADA FOI FEITA ATRAVÉS DO 

SISTEMA ON LINE DA SERASA, CONFORME ANEXO. A fim de bem cumprir 

a presente determinação judicial, intime-se o Reclamado para que cumpra 

a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição 

de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$1.000,00 (um mil 

real), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a Parte 

Promovida, preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

8010222-27.2015.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido do Exequente para solicitar informações, ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome dos Executados (CNPJ: 

19.984.842.0001-53 e CPF: 011.605.730-00). Procedida consulta,foi 

localizado veículo em nome da pessoa física, sendo que desde logo, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a parte Exequente como Depositária, conforme 

extratos. Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE a Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens penhoráveis, ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Expeça-se o 
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necessário. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SIQUEIRA DO BOMDESPACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1000306-54.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido do Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da Executada 

(CNPJ: 05.920.371/0001-05). Procedida consulta, fora realizada a 

restrição desde logo nos veículos localizados, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a parte Exequente como Depositário. Assim, 

CABERÁ ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados, no prazo de 15(quinze) dias. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem 

sobre o laudo correspondente. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE 

a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens penhoráveis, 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON MARQUES ESTAQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001115-39.2019.8.11.00511 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, decido. A parte Requerente não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo devidamente intimada por seu Advogado pelo DJE, 

como se vê no ID 22886667. Como é cediço, a ausência injustificada da 

Parte Reclamante autoriza a extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo;” E, nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária 

condenação da Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 

51. (…) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a 

ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, 

do pagamento das custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, 

da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente reclamação, face à ausência injustificada da 

Parte Reclamante e CONDENO-A ao pagamento das custas processuais. 

Sem honorários. Pulique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 18 de outubro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010223-46.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NORBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

8010223-46.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, fundamento. Uma vez que não se localizaram 

bens penhoráveis dos Executados, cabível a extinção do processo, 

mesmo em se tratando de execução de título judicial. É que, não sendo 

possível a penhora, de rigor a incidência do disposto no Enunciado 75 do 

FONAJE: “Enunciado 75 - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor.” Segundo o referido dispositivo, a impossibilidade de 

localização de bens penhoráveis determina a imediata extinção do feito. 

Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Decido. Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente 

execução de título judicial, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ARRUDA GRANZOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1002943-70.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de 

acordo firmado pelas Partes, dando à lide resolução de mérito, na forma 

do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. RIBEIRO DE MORAIS & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI ZWICKER ALVES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000583-65.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. Uma vez que o Promovente mesmo intimado deixou de prover o 

necessário ao andamento do feito, impõe-se a extinção do processo, na 

forma do art. 485, III, do NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Por 

fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a 

extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra 

da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Considerando 

o abandono da causa pelo Reclamante, DECLARO EXTINTA a ação, na 

forma do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários, na forma da lei. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 04 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GUEDES DE FREITAS MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1002140-24.2018.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que o Requerente 

mesmo intimado deixou de prover o necessário ao andamento do feito, 

impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do NCPC. Por 

fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a 

extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra 

da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Isso posto, 

DECLARO EXTINTA a presente ação reclamação, na forma do art. 485, III, 

do NCPC. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 05 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MILANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RODRIGUES VICENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000370-30.2017.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a Requerente 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

25029782), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação reclamação, 

na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de novembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001959-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY DA ROCHA AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001959-23.2018.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a Requerente 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

25027700), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação reclamação, 

na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de novembro de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000813-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000813-10.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. Vistos 

etc. A parte Executada trouxe aos autos o comprovante de pagamento, 

sendo apontada pela Exequente a conta para transferência.. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 

do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para o levantamento do valor depositado. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

QUELIANE QUEIROZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC- PRIMAVERA DO LESTE-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000241-54.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. Vistos 

etc. A parte Executada trouxe aos autos o comprovante de pagamento. 

Intimada a se manifestar, a Exequente nada se manifestou. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para o levantamento do valor depositado, devendo a Exequente 

informar a conta para expedição do pertinente alvará. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010241-67.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010241-67.2014.8.11.0051 Cumprimento de sentença Sentença. Vistos 

etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da Executada OI 

MÓVEL S/A. É de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A 

está em recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 29 de junho de 

2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a 

Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade 

em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, 

em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, 

proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, 

o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação 

judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do 

Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores homologado pelo 

Juízo competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano 

de recuperação judicial. Dito isso, necessário adotar no presente feito os 

procedimentos indicados na Lei nº 11.101/05 e, da mesma forma, no plano 

de pagamento, devidamente aprovado e homologado. Nessa trilha, 

necessário mencionar a decisão proferida pelo Juízo da recuperação 

judicial: “1) Quais créditos se submetem à Recuperação Judicial? Estão 

submetidos à recuperação judicial os créditos detidos em face das 

empresas em recuperação judicial existentes até a data do pedido de 

Recuperação Judicial (20.06.2016) (créditos concursais). Nos termos da r. 

decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), “este juízo adota o 

entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP (2014/0081270-0) da 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido de que, em se 

tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, cujo fato 

gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial 

(20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, devem ser 

devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos das 

execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da certidão 

de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e não a data 

da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado.” (A decisão 

encontra-se no link: (http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas). 

Nesse sentido, importa frisar que a demanda sub judice trata-se de 

CREDITO CONCURSAL, já que se trata de responsabilidade civil e o fato 

gerador ocorreu antes da recuperação judicial (20/06/2016), ou seja: 

02.02.2013 (ID 1275670). O juízo da recuperação judicial, ao homologar o 

plano apresentado pelas empresas do grupo OI, decidiu sobre o 

procedimento a ser adotado para exigência dos créditos concursais, de 

cujo grupo o relativo aos presentes autos é integrante, na forma a saber: 

“AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais 

serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, 

até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada 

pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser 

mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar 

Ferreira Viana - Juiz Titular (A decisão encontra-se no link: 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf). Destarte, o valor da presente 

execução deverá ser atualizado até a data de 20.06.2016, conforme a 

decisão proferida na ação de recuperação da ora devedora. Deste modo, 

deve-se acançar a fase adequada, qual seja, a CONSOLIDAÇÃO DO 

VALOR A SER EXIGIDO DA PARTE DEVEDORA, para que o credor possa 

receber o seu crédito. Passo, assim, à analise da IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela Executada - ID 15100632. 

Em suma, a Executada alegou excesso de execução, sob a alegação de 

que o Exequente apresentou cálculos com fator de atualização e correção 

de forma indevida, porquanto a Executada está em recuperação judicial e 

deve ser observados os critérios de aplicação dos juros e correção 

monetária que só incidem até a data do pedido de recuperação. 

Apresentou cálculo de atualização, atendendo os parâmetros fixados nos 

autos da RJ processo nº 0203711 -65.2016.8.19.0001. Pugna, ao final 

pelo acolhimento da impugnação, com o desbloqueio das suas contas do 

valor excedente, com a extinção da obrigação, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. O Exequente, intimado, pede pela improcedência da impugnação, 
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com o prosseguimento da execução, com a liberação dos valores 

bloqueados para satisfação do seu crédito. Pois bem, analisando a 

planilha de atualização do débito apresentada pela Requerida OI MÓVEL 

S/A, nota-se que a mesma atende os critérios estabelecidos na decisão 

proferida no processo de recuperação judicial para a atualização dos 

créditos a serem pagos pela executada. Isso posto, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos aduzidos na impugnação apresentada pela Executada e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Executada, DECLARANDO que o 

valor da presente execução é de R$9.779,13 (nove mil, setecentos e 

setenta e nove reais e treze centavos), e, via de consequência, após o 

trânsito em julgado, DETERMINO: A LIBERAÇÃO por meio de alvará do 

valor de R$9.779,13 (nove mil, setecentos e setenta e nove reais e treze 

centavos), com seus rendimentos, em favor do EXEQUENTE, em conta 

indicada por ele; A RESTITUIÇÃO e LIBERAÇÃO por meio de alvará do 

valor de R$3.641,96 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa 

e seis centavos), com seus rendimentos, em favor da EXECUTADA, em 

conta a ser indicada por ela. Por corolário, diante da quitação regular da 

obrigação, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso 

II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 04 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010191-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010191-70.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença Despacho. Vistos 

etc. A parte Executada se insurge quanto ao pedido do Exequente no 

tocante ao valor da execução, sustentando, em suma, haver excesso de 

execução, uma vez que nos cálculos utilizou o fator de atualização e 

correção de forma indevida, não observando o disposto na recuperação 

Judicial do Grupo OI que estipulou que os juros de mora e correção 

monetária que só incidem até a data do pedido de recuperação judicial, 

qual seja, 20/06/2016. O Exequente em sua manifestação apresentou 

planilha de atualização do débito (ID 18575020). Decido. A controvérsia 

entre as partes cinge-se, em suma, pela quantia da execução. Razão 

assiste a Executada quanto a forma de atualização do valor em execução 

e de recebimento do crédito. Assim, conforme já exposto na decisão de ID 

18329792, o crédito guerreado no presente feito, trata-se de crédito 

concursal, posto que o fato gerador do dano, aqui entendido como o 

evento danoso, ocorreu previamente ao pedido da recuperação judicial do 

Grupo OI. Desta forma, a atualização do valor em execução deverá 

observar o determinado na ação de recuperação judicial, incidindo 

correção monetária e juros até a data de 20.06.2016. Portanto, deve-se 

apurar a quantia da execução, para, posteriormente, o credor se habilitar 

na ação de recuperação para recebimento do crédito. Diante da 

controvérsia nos cálculos apresentados pelas partes litigantes, este Juízo 

realiza o cálculo, cuja planilha ora é juntada aos autos. Nessa linha, 

considerando a condenação fixada em sentença de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) de danos morais, acrescidas de correção monetária pelo INPC, 

desde a condenação (16.04.2018 – data do acórdão – ID 13169937 - 

consoante Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1,0% ao mês 

(simples), devidos desde o evento danoso (19.07.2015), e honorários 

advocatícios de 15% (acórdão – ID 13169937), chega-se a quantia de 

R$6.105,00(seis mil, cento e cinco reais). Consigna-se, ademais, que o 

valor do crédito foi atualizado (correção monetária e juros) até a data de 

20.06.2016, conforme decisão proferida na ação de recuperação judicial 

da OI (2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado 

até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a 

respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando 

vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos 

de origem.). Friza-se, que na planilha de cálculo, lançada a data da 

condenação (16.04.2018), para cálculo da correção monetária, não houve 

incidência de atualização, pois a data da condenação é maior que data 

limite da atualização (20.06.2016). Portanto, o valor da execução é de 

R$6.105,00(seis mil, cento e cinco reais). Isso posto, julgo parcialmente 

procedente o pedido aduzido pela parte Executada, por meio da 

impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento no presente 

cumprimento de sentença e, em consequência, determino a EXTINÇÃO 

desse feito, na forma acima mencionada. Transitada em julgado, 

expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO, com entrega ao Exequente para 

habilitação na ação de Recuperação Judicial do Grupo OI (7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as partes, arquivando-se os 

autos em seguida. Sem custas e sem honorários advocatícios. Proceda-se 

as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000429-52.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença Sentença. Vistos 

etc. O Exequente em seu pedido de execução apresentou planilha de 

atualização do débito (ID 18650314). A Executada se insurge quanto ao 

pedido do Exequente no tocante ao valor da execução, sustentando, em 

suma, haver excesso de execução, uma vez que nos cálculos utilizou o 

fator de atualização e correção de forma indevida, não observando o 

disposto na recuperação Judicial do Grupo OI que estipulou que os juros 

de mora e correção monetária que só incidem até a data do pedido de 

recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016 (ID 19067801). Decido. A 

controvérsia entre as partes cinge-se, em suma, pela quantia da 

execução. Razão assiste a Executada quanto a forma de atualização do 

valor em execução e de recebimento do crédito. Assim, conforme já 

exposto na decisão de ID 18328774, o crédito guerreado no presente 

feito, trata-se de crédito concursal, posto que o fato gerador do dano, aqui 

entendido como o evento danoso, ocorreu previamente ao pedido da 

recuperação judicial do Grupo OI. Desta forma, a atualização do valor em 

execução deverá observar o determinado na ação de recuperação 

judicial, incidindo correção monetária e juros até a data de 20.06.2016. 

Portanto, deve-se apurar a quantia da execução, para, posteriormente, o 

credor se habilitar na ação de recuperação para recebimento do crédito. 

Diante da controvérsia nos cálculos apresentados pelas partes litigantes, 

este Juízo realiza o cálculo, cuja planilha ora é juntada aos autos. Nessa 

linha, considerando a condenação fixada no v. acórdão de R$5.000,00 

(cinco mil reais) de danos morais, acrescidas de correção monetária pelo 

INPC, a partir da data do julgamento (21.06.2018 – data do acórdão – ID 

1433550 - consoante Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1,0% ao 
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mês a partir do evento danoso (14.09.2015 – ID 3293645), chega-se a 

quantia de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). 

Consigna-se, ademais, que o valor do crédito foi atualizado (correção 

monetária e juros) até a data de 20.06.2016, conforme decisão proferida 

na ação de recuperação judicial da OI (2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem.). Friza-se, que na planilha de 

cálculo, lançada a data da condenação (16.04.2018), para cálculo da 

correção monetária, não houve incidência de atualização, pois a data da 

condenação é maior que data limite da atualização (20.06.2016). Portanto, 

o valor da execução é de R$5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta 

reais). Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido aduzido pela 

parte Executada, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. 

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar 

prosseguimento no presente cumprimento de sentença e, em 

consequência, determino a EXTINÇÃO desse feito, na forma acima 

mencionada. Transitada em julgado, expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO, 

com entrega ao Exequente para habilitação na ação de Recuperação 

Judicial do Grupo OI (7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de Janeiro, autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA SIQUEIRA BOMDESPACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000238-70.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença Sentença. Vistos 

etc. O Exequente em seu pedido de execução apresentou planilha de 

atualização do débito (ID 18650336). A Executada se insurge quanto ao 

pedido do Exequente no tocante ao valor da execução, sustentando, em 

suma, haver excesso de execução, uma vez que nos cálculos utilizou o 

fator de atualização e correção de forma indevida, não observando o 

disposto na recuperação Judicial do Grupo OI que estipulou que os juros 

de mora e correção monetária que só incidem até a data do pedido de 

recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016 (ID 19067912). Posteriormente, 

a Exequente manifestou-se outra vez apresentando novo cálculo e 

pedindo pela expedição de certidão de crédito (ID 20320659). Decido. A 

controvérsia entre as partes cinge-se, em suma, pela quantia da 

execução. Razão assiste a Executada quanto a forma de atualização do 

valor em execução e de recebimento do crédito. Assim, conforme já 

exposto na decisão de ID 18327763, o crédito guerreado no presente 

feito, trata-se de crédito concursal, posto que o fato gerador do dano, aqui 

entendido como o evento danoso, ocorreu previamente ao pedido da 

recuperação judicial do Grupo OI. Desta forma, a atualização do valor em 

execução deverá observar o determinado na ação de recuperação 

judicial, incidindo correção monetária e juros até a data de 20.06.2016. 

Portanto, deve-se apurar a quantia da execução, para, posteriormente, o 

credor se habilitar na ação de recuperação para recebimento do crédito. 

Diante da controvérsia nos cálculos apresentados pelas partes litigantes, 

este Juízo realiza o cálculo, cuja planilha ora é juntada aos autos. Nessa 

linha, considerando a condenação fixada no v. acórdão de R$4.000,00 

(quatro mil reais) de dano moral, acrescido de correção monetária pelo 

INPC, a partir da data do julgamento (11.05.2018 – data do acórdão – ID 

13789749 - consoante Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1,0% ao 

mês a partir do evento danoso (04.04.2012), chega-se a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Consigna-se, ademais, que o valor do crédito foi 

atualizado (correção monetária e juros) até a data de 20.06.2016, 

conforme decisão proferida na ação de recuperação judicial da OI (2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem.). Friza-se, que na planilha de cálculo, lançada a data da 

condenação (11.05.2018), para cálculo da correção monetária, não houve 

incidência de atualização, pois a data da condenação é maior que data 

limite da atualização (20.06.2016). Portanto, o valor da execução é de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Isso posto, julgo parcialmente procedente o 

pedido aduzido pela parte Executada, por meio da impugnação ao 

cumprimento de sentença. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para dar prosseguimento no presente cumprimento de 

sentença e, em consequência, determino a EXTINÇÃO desse feito, na 

forma acima mencionada. Transitada em julgado, expeça-se CERTIDÃO DE 

CRÉDITO, com entrega ao Exequente para habilitação na ação de 

Recuperação Judicial do Grupo OI (7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Cap i ta l  do  Es tado do  R io  de  Jane i ro ,  au tos  nº 

0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as partes, arquivando-se os 

autos em seguida. Sem custas e sem honorários advocatícios. Proceda-se 

as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA SIQUEIRA BOMDESPACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de setembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001109-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001109-03.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: JOAO LOPES PINTO Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação 

ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 

27.09.2017. A parte requerida foi intimada (id 24137956) a teor da 

ausência de cumprimento de sentença nos autos, no entanto observa-se 

que esta nada se manifestou, consoante registro nos autos (id 25806900). 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Observo que o feito encontra-se em cumprimento de sentença, porém a 

parte reclamada foi devidamente intimada a dar prosseguimento no feito no 

que tange ao cumprimento da obrigação e se manteve inerte, consoante 

registro nos autos (Id 25806900). Assim, em razão de encontrar o 

processo em cumprimento de sentença, determino arquivamento 

provisório dos autos, observando as formalidades legais, aguardando-se 

decisão ulterior. Às providências. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010888-33.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ATHANAZIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE ALVES BERTULINO (EXECUTADO)

LEANDRO CAMPO PODOLAN (EXECUTADO)

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010888-33.2012.811.0051 Polo Ativo: ARLINDO ATHANAZIO Polo 

Passivo: LEANDRO CAMPO PODOLAN, MEGA CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA – EPP e VALDIRENE ALVES BERTULINO Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de execução ajuizada por ARLINDO 

ATHANAZIO contra LEANDRO CAMPO PODOLAN, MEGA CONSTRUÇÕES 

E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP e VALDIRENE ALVES BERTULINO 

objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo 

intimado (Id 21639741), não promoveu o regular andamento do feito no que 

tange ao prosseguimento da execução, bem como informar o endereço do 

reclamado Leandro Podolan, consoante registro nos autos (Id 26032694), 

é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 

9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 26032694) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001111-70.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: JOSE RODRIGUES DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 27.09.2017. A parte Autora mesmo intimada (Id 21571916) 

para indicar endereço do reclamado, permanecendo inerte e nada 

requerendo até a presente data, conforme se extrai da certidão juntada 

aos autos (id 270207309). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte autora devidamente intimada para diligenciar novo 

endereço do reclamado, permanecendo inerte, conforme se extrai dos 

autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 27207309) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001585-70.2019.811.0051 Polo Ativo: EMANUEL TEODORO DE SOUZA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas e faturas anexa em sua 

defesa estão desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as 

telas sistêmicas e faturas não trazem em seu conteúdo dados pessoais 

da Embargada, encontrando-se desacompanhadas de contrato ou áudio 

de gravação, motivo pelo qual, não há de ser utilizada como prova da 

existência do débito, pois são carente de certeza e exigibilidade do 

crédito. Por outro lado, verifica-se que o instituo processual utilizado pela 

Embargante não é a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi 

definitivamente sentenciada, ocasião em que não há como acolher a 

pretensão da Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos 

artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não 

havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os 

embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE 

SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES 

RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, 

POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO 

GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001038-30.2019.811.0051 Polo Ativo: WANDERLEIA GOULART 

CORONEL Polo Passivo: LENICE FREITAS TEIXEIRA e ROMUALDO 

TEIXEIRA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

WANDERLEIA GOULART CORONEL contra LENICE FREITAS TEIXEIRA e 

ROMUALDO TEXEIRA objetivando recebimento de valores. A parte 

requerida em sua defesa suscita preliminar de incompetência de territorial, 

no mérito alega a prescrição do crédito e litigância de má-fé, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência 

territorial não merece ser acolhida em virtude da autorização contida no 

artigo 4º, incisos II e III da Lei 9.099/95, motivo pelo qual, rejeito a 

preliminar. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Extrai-se que a parte 

reclamada em sua defesa, requereu a designação de audiência de 

instrução, porém no presente caso, há de ser desnecessário a dilação 

probatória em face das provas documentais carreada aos autos pela 

parte autora, motivo pelo qual há de ser indeferido o pedido formulado e o 

processo encontra-se apto a prolação da sentença, conforme artigo 355, I 

do Código de Processo Civil A titulo ilustrativo, cito o entendimento da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – DEVER DO MAGISTRADO EM JULGAR A LIDE 

ANTECIPADAMENTE. Não há que se falar em cerceamento de defesa, 

visto que a audiência de instrução somente pode ser realizada para 

provar fatos que não são provados com provas documentais, que é o 

caso dos autos, sendo dever do magistrado julgar o feito no estado em 

que se encontra. Rejeitada a preliminar. RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO MORAL. Versa 

a presente demanda sobre pleito de indenização por danos morais ante a 

demora no conserto do veículo e má prestação de serviço pela requerida. 

Analisando todos os documentos acostados, verifico que não ficou 

demonstrada a falha da requerida. Passo a discorrer sobre os principais 

pontos que merecem atenção. A promessa de peças novas se deu pela 

seguradora, e não pela requerida, portanto, diversos fatos narrados na 

Inicial, que geraram expectativa no autor, não são responsabilidade da 

recorrida. Foi demonstrado na peça de Contestação, mov. 13, que a 

empresa necessitaria de 25 dias para concluir os reparos no veículo, 

sendo o conserto aprovado pela seguradora em 24/04/2015. Ademais, 

conforme afirmado em Contestação: “De mais a mais, como dito em linhas 

anteriores, impossível se atestar que os reparos consequentes ao 

anteriormente realizado de fato não foram originários da própria condição 

de uso do veículo pelo Requerente, bem como da condição do próprio 

bem, já que, a bem da verdade, trata-se de veículo já com um certo tempo 

de uso.” Recurso Inominado nº.: 0021929-13.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível Jardim Glória Recorrente(s): VANDERLEI KENNEDY 

SCARABELLI FILHO DE OLIVEIRA Recorrido(s): AUTO ART'S CENTRO 

AUTOMOTIVO LTDA. - EPP Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 20/08/2018 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Pelas fotos do veículo, bem como 

pelos orçamentos acostados, verifica-se que o carro estava em 

condições críticas após o acidente, sendo necessários inúmeros reparos. 
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Vejamos: Outra observação que é importante pontuar é sobre os 

documentos e as inúmeras fotos com observações alegando a má 

prestação de serviços da requerida, em processo nos Juizados Especiais. 

Pelos princípios da Simplicidade e Celeridade, não é admitida prova 

complexa e perícias. É sabido que em processos como esse é necessário 

laudo oficial para demonstrar com segurança ao julgador se os fatos 

narrados merecem acolhimento ou não. Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso aviado e mantenho a sentença de 1° grau nos seus ulteriores 

termos. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 3 SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC, 

diante da gratuidade anteriormente concedida. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

219291320178110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Deste modo, embasado na 

jurisprudência e na legislação processual civil, entendo que no presente 

caso, não há em que se falar em cerceamento de defesa em face do 

julgamento antecipado da lide, ocasião em que passo analise do mérito. A 

parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois não restou provado por 

esta a inexigibilidade do crédito, ocasião em que afirma em sua defesa que 

em sinal de boa-fé emitiu dois cheques em favor da reclamante, porém, 

informa ao mesmo tempo que o seguro de seu veiculo cobriria o ocorrido. 

Desse modo e ante a matéria discutida nos autos, que no presente caso, 

trata-se de cobrança, verifico que os cheques encontra-se passível de 

cobrança, não restando dúvidas de que o débito é exigível. Neste passo, 

entendo que a cártula de nº 226 e 227 no valor de R$ 1.000,00 (cada) 

emitida na data de 31.11.2014 e 30.12.2014 totalizando um valor de R$ 

2.000,00 encontra-se dentro do prazo previsto para o autor promover 

ação contra aquele que deu causa ao prejuízo, a teor do que determina a 

Sumula 503 do STJ, motivo pelo qual não há em que se falar em 

prescrição, bem como em enriquecimento ilícito por parte do reclamante. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Neste passo, conforme determinação legal, a 

parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois tal crédito encontra-se 

pautado dentro de sua exigibilidade, liquidez e certeza. Por outro lado, 

tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as 

alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a 

receber da Reclamada referente à cobrança de cheque emitido pela Ré, 

que encontra-se anexo a inicial no valor de R$ 2.000,00, comprovando a 

exigibilidade do crédito. Em que pese às alegações da reclamada, esta não 

se desincumbiu de seu ônus, devendo ser imputada a pagar o débito em 

face das provas carreadas aos autos. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a 

parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com 

efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que possui um credito a 

receber da ré, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. IV 

- Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao valor dos cheques; 

2- Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. 3- Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001403-84.2019.811.0051 Polo Ativo: JACQUELINE PEREIRA DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os 

embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte 

embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, pois 

inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não tem 

nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Todavia, importante 

frisar que todos os fundamentos foram objeto de analise na sentença 

embargada, motivo pelo qual, inexiste omissão quanto apreciação das 

provas anexa aos autos pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas 

e relatórios de chamadas anexo em sua defesa estão desacompanhada 

de prova da contratação. Neste passo, as telas sistêmicas e relatórios de 

chamadas não traz em seu conteúdo dados pessoais da Embargada, 

contrato ou áudio de gravação, motivo pelo qual, não há de ser utilizada 

como prova da existência do débito, pois são carente de certeza e 

exigibilidade do crédito. Por outro lado, verifica-se que o instituo 

processual utilizado pela Embargante não é a via adequada para rediscutir 

matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada em virtude da juntada 

de contrato e documentos pessoais acoplado aos embargos, ocasião em 

que não há como acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir 

hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em que pese à juntada de provas após a sentença, 

importante destacar que, impossível acolher o documento probatório de 

contratação nesta fase do processo, tendo em vista que na presente via, 

discute-se somente as omissões, contradição e obscuridades com intuito 

de saná-las, não podendo referido contrato ser objeto de analise do mérito 

que já foi apreciado. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão 

ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 
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ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001565-79.2019.811.0051 Polo Ativo: LEIA FEREIRA GUIMARAES Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas e faturas anexa em sua 

defesa estão desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as 

telas sistêmicas e faturas não trazem em seu conteúdo dados pessoais 

da Embargada, encontrando-se desacompanhadas de contrato ou áudio 

de gravação, motivo pelo qual, não há de ser utilizada como prova da 

existência do débito, pois são carente de certeza e exigibilidade do 

crédito. Por outro lado, verifica-se que o instituo processual utilizado pela 

Embargante não é a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi 

definitivamente sentenciada, ocasião em que não há como acolher a 

pretensão da Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos 

artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não 

havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os 

embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE 

SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES 

RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, 

POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO 

GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001558-87.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIA APARECIDA CAETANO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 
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na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas e relatório de chamadas 

anexo em sua defesa estão desacompanhada de prova da contratação. 

Neste passo, as telas sistêmicas e relatório de chamadas não trazem em 

seu conteúdo dados pessoais da Embargada, encontrando-se 

desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, motivo pelo qual, 

não há de ser utilizada como prova da existência do débito, pois são 

carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro lado, verifica-se 

que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via adequada 

para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada, 

ocasião em que não há como acolher a pretensão da Embargante em 

razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 

1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem 

acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO 

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, 

I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE 

NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL 

PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS 

CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO 

POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RIBEIRO QUEROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001528-52.2019.811.0051 Polo Ativo: MAYARA RIBEIRO QUEROZ Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas e relatório de chamadas 

anexo em sua defesa estão desacompanhada de prova da contratação. 

Neste passo, as telas sistêmicas e relatório de chamadas não trazem em 

seu conteúdo dados pessoais da Embargada, encontrando-se 

desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, motivo pelo qual, 

não há de ser utilizada como prova da existência do débito, pois são 

carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro lado, verifica-se 

que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via adequada 

para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada, 

ocasião em que não há como acolher a pretensão da Embargante em 

razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 

1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem 

acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO 

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, 

I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE 

NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL 

PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS 

CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO 

POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDINEY ANTONIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001564-94.2019.811.0051 Polo Ativo: VALDINEY ANTONIO PEDROSO 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas e relatório de chamadas 

anexo em sua defesa estão desacompanhada de prova da contratação. 

Neste passo, as telas sistêmicas e relatório de chamadas não trazem em 

seu conteúdo dados pessoais da Embargada, encontrando-se 

desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, motivo pelo qual, 

não há de ser utilizada como prova da existência do débito, pois são 

carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro lado, verifica-se 

que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via adequada 

para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada, 

ocasião em que não há como acolher a pretensão da Embargante em 

razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 

1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem 

acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO 

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, 

I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE 

NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL 

PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS 

CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO 

POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PAGANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001320-68.2019.811.0051 Polo Ativo: RONALDO PAGANE DAS NEVES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas anexa em sua defesa 

estão desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as telas 

sistêmicas não trazem em seu conteúdo dados pessoais da Embargada, 

encontrando-se desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, 

motivo pelo qual, não há de ser utilizada como prova da existência do 

débito, pois são carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro 

lado, verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é 

a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 
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CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE CHAVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001400-52.2019.811.0051 Polo Ativo: ERIANE CHAVES DO NASCIMENTO 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas e relatórios de chamadas 

anexa em sua defesa estão desacompanhada de prova da contratação. 

Neste passo, as telas sistêmicas e relatórios de chamadas não trazem em 

seu conteúdo dados pessoais da Embargada, encontrando-se 

desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, motivo pelo qual, 

não há de ser utilizada como prova da existência do débito, pois são 

carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro lado, verifica-se 

que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via adequada 

para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada, 

ocasião em que não há como acolher a pretensão da Embargante em 

razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 

1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem 

acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO 

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, 

I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE 

NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL 

PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS 

CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO 

POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001438-44.2019.811.0051 Polo Ativo: ONILDO CARVALHO ARAUJO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade em razão 

da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas anexa em sua defesa 

estão desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as telas 

sistêmicas não trazem em seu conteúdo dados pessoais da Embargada, 

encontrando-se desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, 
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motivo pelo qual, não há de ser utilizada como prova da existência do 

débito, pois são carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro 

lado, verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é 

a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001334-52.2019.811.0051 Polo Ativo: WANDERSON MARTINS COSTA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação do dano moral em virtude da ausência de comprovação. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado na peça 

defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do 

terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os fundamentos 

foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo qual, inexiste 

omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos pela Embargante, 

até porque, as telas sistêmicas e extrato anexo em sua defesa estão 

desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as telas 

sistêmicas não trazem em seu conteúdo dados pessoais da Embargada, 

contrato ou áudio de gravação, motivo pelo qual, não há de ser utilizada 

como prova da existência do débito, pois são carente de certeza e 

exigibilidade do crédito. Por outro lado, verifica-se que o instituto 

processual utilizado pela Embargante não é a via adequada para rediscutir 

matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada, ocasião em que não 

há como acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir 

hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA LEITE SANTAREM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001356-13.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIA FRANCISCA LEITE 

SANTAREM Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, 

pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não 

tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Todavia, importante 

frisar que todos os fundamentos foram objeto de analise na sentença 

embargada, motivo pelo qual, inexiste omissão quanto apreciação das 

provas anexa aos autos pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas 

e extrato anexo em sua defesa estão desacompanhada de prova da 

contratação. Neste passo, as telas sistêmicas não trazem em seu 

conteúdo dados pessoais da Embargada, contrato ou áudio de gravação, 

motivo pelo qual, não há de ser utilizada como prova da existência do 

débito, pois são carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro 

lado, verifica-se que o instituto processual utilizado pela Embargante não é 

a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON DANTAS MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000105-91.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSE APARECIDO DOS SANTOS 

Polo Passivo: EDMILSON DANTAS MATTOS Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 20.20.2018. Conforme certificado nos autos (id 

17424059), O Autor não foi encontrado naquele endereço indicado pelo 

mesmo em sua inicial conforme certidão de intimação anexo aos autos (Id 

19591322), permanecendo inerte não promovendo os atos necessários 

para o andamento do processo e nada se manifestando até a presente 

data. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz 

não resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora, 

não foi encontrada, sendo que da Certidão do Srº Oficial de Justiça consta 

a informação de que: “não foi possível proceder com a intimação, tendo 

em vista que a parte autora tinha ido para Cuiabá”, porém, até a presente 

data o Autor não manifestou interesse no andamento do processo, 

ocasião em que neste caso, é dever da parte manter seu endereço 

atualizado no processo. Diante disso, extrai-se dos autos que a parte 

permaneceu inerte por mais de 06 meses sem manifestação nos autos, 

não promovendo os atos necessários ao prosseguimento do feito. Porém, 

é dever da parte Autora manter seu endereço atualizado no processo, 

conforme determina o artigo 274, paragrafo único do Novo Código de 

Processo Civil. Entendo que, o fato de a autora se ausentar do seu antigo 

domicílio sem comunicar o juízo ou não indicar nos autos o endereço 

correto, denota falta de interesse do demandante no prosseguimento do 

feito, não merecendo dilação ou qualquer outra condescendência por 

parte do poder público. Assim, a extinção e arquivamento do presente 

feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pelo Autor 

demonstra o desinteresse em prosseguir com o feito. Dispositivo Por tais 

considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora que 

não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da lide JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante 

o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA VAZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002500-22.2019.811.0051 Polo Ativo: NILDA VAZ BORGES Polo Passivo: 

ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por NILDA 

VAZ BORGES contra ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de ilegitimidade 

ativa e ausência de responsabilidade, no mérito alega que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a cessão de crédito, juntando instrumento de 

cessão de crédito, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé, bem como aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares 

de ilegitimidade ativa e ausência de responsabilidade suscitada pela ré, se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação ante a cessão de crédito, juntando instrumento de cessão de 

crédito (Id 2832949, 26832951 e 26832952), afirmando serem inexistentes 

os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. 

Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora que demonstre 

aquisição de produtos ou serviços junto ao Banco que cedeu os créditos 

para a Ré, restando comprovado sua conduta ilícita. O instrumento de 

cessão de crédito anexo aos autos pela Ré (Id 2832949, 26832951 e 

26832952), demonstra fragilmente que ocorreu negócio jurídico entre 

aquelas partes envolvidas, ou seja, ATIVOS e CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL. Todavia, não deve ser utilizado como prova em desfavor da 

Autora, em virtude da ausência de cessão de crédito em nome deste ou 

qualquer documento que demonstre a existência da divida cobrada, 

restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. Entretanto, em que pese à alegação da reclamada, o 

Instrumento de cessão de crédito, não demonstra a origem da divida e 

nome do devedor, não podendo afirmar que esta possuiu um crédito a 

receber da autora, enfim, sem qualquer identificação sequer que 

comprove a relação jurídica entre as partes envolvidas nesta lide. O ônus 

de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

de inexistir restrições anteriores aquela discutida nestes autos, motivo 

pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta 

não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 
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dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa de incidência única 

que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002512-36.2019.811.0051 Polo Ativo: ISMAEL ANTUNES DE BARROS 

Polo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ISMAEL 

ANTUNES DE BARROS contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de incompetência do Juizado 

Especial e conexão, alega exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de conexão 

suscitada pelo réu não merece guarida, pois, verifica-se que nos autos 

1001511-51.2019.811.0051 e 1002509-81.2019.811.0051 tratam-se de 

mesmas partes, porém de débitos distintos, ocasião em que referidos 

processos há de ser julgados em separados, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar suscitada. No que tange a preliminar de incompetência do 

juizado especial não merece prosperar, tendo em vista que foram juntado 

aos autos documentos suficientes para a identificação dos pedidos da 

parte autora, restando claro a desnecessidade de realização de perícia, 

conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a 

preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui varias inscrições e protestos em seu CPF. Por outro lado, a parte 

autora não trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar 

o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim 

de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor, 

documento pessoais, extratos conta corrente e extrato de empréstimo (Id 

27163960), com débito em aberto, comprovando a relação jurídica entre as 

partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à 

assinatura do termo de conciliação e procuração, comprovando 

claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 612 de 2710



suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé A 

parte autora alega inexistência de relação contratual sendo que contratou 

diretamente com a reclamada, conforme contrato devidamente assinado 

anexo à defesa (Id 27163960), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. RECONHEÇO a litigância de má-fé e CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002509-81.2019.811.0051 Polo Ativo: ISMAEL ANTUNES DE BARROS 

Polo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ISMAEL 

ANTUNES DE BARROS contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, alega exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista 

que foram juntado aos autos documentos suficientes para a identificação 

dos pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 
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vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui varias inscrições e 

protestos em seu CPF. Por outro lado, a parte autora não trouxe aos autos 

provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que 

pese à alegação da autora de que não teria mantido relação comercial com 

a reclamada não merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua 

defesa juntou contrato assinado pelo Autor, documento pessoais, extratos 

(Id 27162767), áudio (Id 27162768) e extrato de empréstimo (Id 27162769), 

com débito em aberto, comprovando a relação jurídica entre as partes. 

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao 

reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do 

termo de conciliação e procuração, comprovando claramente que a 

reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, entendo que a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de 

relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, 

conforme contrato devidamente assinado anexo à defesa (Id 27162767), 

portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito. A titulo 

ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o pleito da parte autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, ante a 

assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta demonstrado 

pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito indenizatório 

requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do valor discutido 

nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em Juízo 

conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de apresentar 

defesa quando cientes de que são destituídas de fundamentos, conforme 

determina o artigo 77, I e II do Código de Processo Civil, ocasião em que, 

tendo as partes infringido o referido dispositivo, resta clarividente que sua 

conduta encontra-se em descompasso com o ordenamento processual 

civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer a arbitrariedade da 

conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de alterar a verdade 

dos fatos e de utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, 

conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, devendo ser 

responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida nestes autos a 

arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, por força 

do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu 

uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do NCPC que ora arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, caminho outro 

não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

RECONHEÇO a litigância de má-fé e CONDENO a parte reclamante a pagar 

a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002511-51.2019.811.0051 Polo Ativo: ISMAEL ANTUNES DE BARRO Polo 

Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ISMAEL 

ANTUNES DE BARROS contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, alega exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista 

que foram juntado aos autos documentos suficientes para a identificação 

dos pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui varias inscrições em seu 

nome e CPF. Todavia, o reclamante não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial a 

ausência de relação consumerista. Contudo, em que pese à alegação da 

parte autora de que desconhece a origem do débito com a reclamada, 

vê-se que referida argumentação não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou parte de proposta de adesão a 

cartão de crédito, documentos pessoais do Autor e faturas demonstrando 

que a origem do débito deu-se em razão do Autor ter utilizado o cartão de 

crédito, comprovando desta forma a origem do débito em aberto. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 615 de 2710



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002385-98.2019.811.0051 Polo Ativo: FERNANDA SOARES DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por FERNANDA SOARES DA SILVA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de valores. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 26451798) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 24014904) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não apresentou justificativa em face de sua 

ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte 

interessada, é de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I 

da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 24014904), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

26451798), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; REVOGO a 

Liminar anteriormente concedida; Transitada esta em julgado, arquivem-se 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Kelson 

Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001795-24.2019.811.0051 Polo Ativo: ANAIR GOMES DE ARRUDA Polo 

Passivo: ATIVOS S.A – CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ANAIR GOMES DE ARRUDA contra ATIVOS S.A – CIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando recebimento de valores. Extrai-se 

do termo de conciliação (Id 26025560) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 24303082) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não apresentou justificativa em face de sua 

ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte 

interessada, é de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I 

da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 
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com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 24303082), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

26025560), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; REVOGO a 

Liminar anteriormente concedida; Transitada esta em julgado, arquivem-se 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. Kelson 

Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002200-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER DE OLIVEIRA PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002200-94.2018.811.0051 Polo Ativo: LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO 

Polo Passivo: JOSE WALTER DE OLIVEIRA PIMENTA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução do acordo ajuizada por LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO 

contra JOSE WALTER DE OLIVEIRA PIMENTA objetivando recebimento de 

valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado (Id 25625769), não 

promoveu o regular andamento do feito no que tange a indicação de bens 

do reclamado, bem como manifestar acerca da penhora negativa, 

consoante registro nos autos (Id 27394151), é necessário aplicar nesta 

hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do 

abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 27394151) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-62.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI ALMEIDA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010252-62.2015.811.0051 Polo Ativo: LORENI ALMEIDA XAVIER Polo 

Passivo: LUIZ CARLOS SILVA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação 

ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 

24.03.2015. A parte autora devidamente intimada, requereu nova penhora 

on line, bem com o expedição de certidão de existência de divida, sendo 

deferido nos autos por meio do despacho deste juízo, consoante registro 

nos autos (id 14576128). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Observo que o feito encontra-se em 

cumprimento de sentença, porém verifico que a certidão de existência de 

divida foi expedida, consoante registro nos autos (Id 27231777). Assim, 

em razão de encontrar o processo em cumprimento de sentença, bem 

como consta no despacho (Id 14576128), determino arquivamento 

provisório dos autos, observando as formalidades legais, aguardando-se 

decisão ulterior. Às providências. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-40.2014.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LENIR SIMOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO LEMOS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS CLEITON PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

GIVALDO OLANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010204-40.2014.811.0051 Polo Ativo: NILVA LENIR SIMÕES - ME Polo 

Passivo: RODO LEMOS TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de execução ajuizada por NILVA LENIR SIMÕES - ME contra 

RODO LEMOS TRANSPORTES LTDA - ME objetivando recebimento de 

valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado (Id 18511654), não 

promoveu o regular andamento do feito no que tange ao prosseguimento 

da execução em face da declaração de imposto de renda anexa a 

decisão, consoante registro nos autos (Id 26289381), é necessário aplicar 

nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do 

abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 26289381) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010861-45.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010861-45.2015.811.0051 Polo Ativo: NOVA CONCORDIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Polo Passivo: BETA EMPREENDIMENTO, 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de execução ajuizada por NOVA CONCORDIA 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME em face de BETA 

EMPREENDIMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA objetivando 

recebimento de valores. Extrai-se dos autos que ocorreu penhora on line 

na conta bancaria da Ré (id 1303095), ocasião em que a parte autora, 

requereu o levantamento de valores (Id 22630658). Por outro lado, 

verifica-se que o alvará foi expedido em favor do Autor (Id 22632563). 

Assim, cumprida parte da obrigação, bem como a requerimento do Autor 

(Id 22630658), tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. I - 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 924, 

inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Cumprida a determinação, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010418-60.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER COSTA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010418-60.2016.811.0051 Polo Ativo: MG FARMACIA LTDA - ME Polo 

Passivo: EDER COSTA LIMA DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

execução ajuizada por MG FARMACIA LTDA - ME contra EDER COSTA 

LIMA DA SILVA objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado (Id 18754441), não promoveu o regular 

andamento do feito no que tange ao prosseguimento da execução em face 

da indicação de bens do devedor, consoante registro nos autos (Id 

25914237), é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 25914237) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 
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parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001049-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001049-30.2017.811.0051 Polo Ativo: EDMAR PEREIRA DA SILVA Polo 

Passivo: JANAINA SOUZA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução 

do acordo ajuizada por EDMAR PEREIRA DA SILVA contra JANAINA 

SOUZA SILVA objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado (Id 24826413), não promoveu o regular 

andamento do feito no que tange a indicação de endereço do reclamado 

consoante registro nos autos (Id 26026555), é necessário aplicar nesta 

hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do 

abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 26026555) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002649-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUEDES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001649-18.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIOS 

LTDA - ME Polo Passivo: FERNANDA GUEDES DE FREITAS Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por F.F 

ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA - ME em face de FERNANDA GUEDES 

DE FREITAS objetivando recebimento de valores. Extrai-se dos autos por 

meio da certidão anexa aos autos (Id 25910184) que a parte autora não 

possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do 

feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção 

do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de 

desistência da parte Autora (id 25910184) e com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

16 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA APARECIDA DA SILVA NERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002548-78.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: CACILDA APARECIDA DA SILVA NERES Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F 

ARTIGOS DOS VESTUARIO LTDA - ME contra CACILDA APARECIDA DA 

SILVA NERES objetivando cobrança de valores referente à venda de 

produtos. Devidamente citada (Id 27068863), a parte reclamada não 

compareceu em audiência, conforme consta no termo (id 27453175), bem 

como não apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 27068863) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

27068863), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

27453175), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 
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reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 27068863), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

anexa a inicial (id 24427254) devidamente assinada pela ré. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que os Autores possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o montante devidamente o valor de R$ 

3.245,42, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho 

não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 

3.245,42 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002205-82.2019.811.0051 Polo Ativo: TITO QUARANTANI Polo Passivo: 

KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TITO 

QUARANTANI contra KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ 

N.V objetivando indenização por danos morais e materiais em face do 

atraso do voo. A parte requerida em sua defesa suscita as preliminar de 

conexão, no mérito alega que não há comprovação dos danos materiais, 

aduz a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange a preliminar de conexão, verifica-se que nos autos 

1002203-15.2019.811.0051 trata-se de partes distintas, ocasião em que 

referidos processos há de ser julgados em separados, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. I – Do Mérito 

Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso 

em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente no pleito à 

indenização por danos morais por defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos autos, tem-se que o atraso do voo de origem Amsterdam a 

Guarulhos-SP que tinha previsão de chegada na data de 25.07.2019 e 

somente chegou na data de 28.07.2019, impossibilitou a reclamante de 

chegar ao seu destino final no tempo inicialmente previsto, haja vista que o 

autor embarcaria em outro voo de Guarulhos-SP a Cuiabá-MT na data de 

25 de julho de 2019 as 23:45 hs, ocasião em que teve que adquirir outra 

passagem com destino a Cuiabá-MT, ficando patente o defeito na 

prestação do serviço. Note que o Autor diante da situação vivenciada 

incorreu em gastos materiais com passagem aérea, conforme se verifica 

do comprovante de pagamento em anexo a inicial (Id 23017218). Como se 

sabe, a lei consumerista, fundada na teoria do risco do negócio, 

estabeleceu para os fornecedores em geral a responsabilidade civil 

objetiva, de forma que o transportador, como prestador do serviço que é, 

está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º. não incluiu como excludente 

do nexo de causalidade o caso fortuito e nem a força maior. Na verdade, 

ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser antecipados não 

fica elidida a responsabilidade do transportador, já que o risco da atividade 

implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, 

da melhor forma possível das várias possibilidades de ocorrências que 

possam afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o transporte aéreo seja 

afetado por fatores externos, o transportador e o prestador de serviço 

não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos 

porque as variáveis a que está sujeita a aviação civil, são integrantes 

típicas do risco de sua atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que 

houve defeito na prestação do serviço, situação para a qual não 

concorreram os reclamantes que, inegavelmente, sofreram transtornos, 

frustrações e aborrecimentos que não podem ser considerados meros 

dissabores do cotidiano, conforme pacífica orientação jurisprudencial: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. 

VALOR INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. O atraso excessivo de vôo em decorrência de problema técnico 

é fato previsível, ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que 

foram submetidos os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser 

realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao 

porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante 

parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. (Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008) INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da 

prestadora de serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 

14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços. Os transtornos 

ocasionados pela alteração unilateral do horário do vôo por parte da 

empresa aérea ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, 

ensejando a indenização não só pelos danos materiais, mas, também, pelo 

prejuízo moral. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo 

integralmente provido. Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. 

(Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS 

LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009) 

AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA NA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DA 

DEVIDA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO 

EFETIVA LESÃO À PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 
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RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003547353, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

12/07/2012)”. Ressalta-se que é de responsabilidade da parte Ré 

comunicar seus consumidores com antecedência as alterações 

decorrente de fatos eventuais, porém, no caso em tela, a reclamada 

sequer juntou aos autos documentos que demonstre informações sobre a 

alteração do horário do vôo, motivo pelo qual, esta não conseguiu 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito dos reclamantes, conforme 

determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte 

reclamada ser responsabilizada pelo dano causado ao Autor em face da 

falha na prestação de seus serviços ofertados aos consumidores, bem 

como ser condenada aos danos materiais suportado pela Reclamante no 

que tange aos gastos de compra de passagem aérea, conforme 

comprovante de pagamento em anexo (Id 23017218). II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da falha na prestação de serviço não cumpriu com suas 

obrigações, causando prejuízos aos Autores. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Direito do consumidor. Prestação 

de serviços de transporte aéreo. Cancelamento e posterior atraso de voo 

internacional, referente ao trecho amsterdam-londres. Retorno dos 

autores cerca de 30 (trinta) horas após a data contratada. Sentença de 

procedência. Recurso do ministério público. Alegação do recorrente de 

força maior, em razão de incêndio em aeronave que fechou o aeroporto 

de destino. Demandada que não comprovou o oferecimento de assistência 

eficiente e imediata aos autores, no que toca à translado, alimentação e 

acomodação. Falha na prestação de serviço. Artigo 14 do CDC. 

Responsabilidade objetiva da ré. Não comprovação de alguma das causas 

excludentes de sua responsabilidade. Aplicação da teoria do risco do 

empreendimento. Dano moral caracterizado. A indenização arbitrada em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, considerou a gravidade do 

ilícito, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se moderada e ponderada na sua 

quantificação. Incidência da Súmula 343 desta corte. Recurso conhecido e 

ao qual se nega provimento. (TJRJ - APL: 03196445720148190001, 

Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/09/2017 - grifo nosso). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.381,33 (hum mil e 

trezentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) a titulo de dano 

material; 3- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que os valores da condenação pelo 

dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o 

evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA INES FIGUEIREDO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002510-66.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: GRAZIELA INES FIGUEIREDO SANTOS Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F 

ARTIGOS DOS VESTUARIO LTDA - ME contra GRAZIELA INES 

FIGUEIREDO SANTOS objetivando cobrança de valores referente à venda 

de produtos. Devidamente citada (Id 24373882), a parte reclamada não 

compareceu em audiência, conforme consta no termo (id 27226428), bem 

como não apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 24373882) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

24373882), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

27226428), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 
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Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 24373882), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

promissória anexa a inicial (id 24263833) devidamente assinada pela ré. A 

parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se 

que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações 

do Requerente. Observa-se que os Autores possui um crédito a receber 

da Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota 

promissória do saldo devedor, representando o montante devidamente o 

valor de R$ 3.435,95, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro 

caminho não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 

3.435,95 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MOREIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002225-10.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA – ME e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: ALEX MOREIRA 

SILVA Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA – ME e ZELIA 

MARIA PEREIRA contra ALEX MOREIRA SILVA objetivando cobrança de 

valores referente à venda de produtos. Devidamente citada (Id 25223827), 

a parte reclamada não compareceu em audiência, conforme consta no 

termo (id 27152380), porém não apresentou contestação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De 

início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da 

Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por 

terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, 

apesar de devidamente citada, conforme AR de Citação positivo juntado 

aos autos (id 25223827), o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação (id 27152380), porém não apresentou defesa nos autos, 

ocasião em que até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de 

modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do 

contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (id 

25223827), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa das notas anexa a inicial (id 22826059) devidamente 

assinada pelo Réu. A parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois 

presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que os Autores 

possui um crédito a receber da Reclamada referente à venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial as notas assinada pelo Réu com saldo devedor no valor de 

R$ 465,65, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho 

não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 

465,65 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001842-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SIMPLICIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001842-25.2019.811.0051 Polo Ativo: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS 

SIMPLICIO SANTOS Polo Passivo: VIA VAREJO S.A Vistos em correição. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 27370832), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMISA CHAGAS VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002203-15.2019.811.0051 Polo Ativo: NEUMISA CHAGAS VALENTE Polo 

Passivo: KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

NEUMISA CHAGAS VALENTE contra KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART 

MAATSCHAPIJ N.V objetivando indenização por danos morais e materiais 

em face do atraso do voo. A parte requerida em sua defesa suscita as 

preliminar de conexão, no mérito alega que não há comprovação dos 

danos materiais, aduz a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar de conexão, verifica-se 

que nos autos 1002205-82.2019.811.0051 trata-se de partes distintas, 

ocasião em que referidos processos há de ser julgados em separados, 

motivo pelo qual, afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. I – 

Do Mérito Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de 

que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente 

no pleito à indenização por danos morais por defeito na prestação do 

serviço. Em análise aos autos, tem-se que o atraso do voo de origem 

Amsterdam a Guarulhos-SP que tinha previsão de chegada na data de 

25.07.2019 e somente chegou na data de 28.07.2019, impossibilitou a 

reclamante de chegar ao seu destino final no tempo inicialmente previsto, 

haja vista que a autora embarcaria em outro voo de Guarulhos-SP a 

Cuiabá-MT na data de 25 de julho de 2019 as 23:45 hs, ocasião em que 

teve que adquirir outra passagem com destino a Cuiabá-MT, ficando 

patente o defeito na prestação do serviço. Note que a Autora diante da 

situação vivenciada incorreu em gastos materiais com passagem aérea, 

conforme se verifica do comprovante de pagamento em anexo a inicial (Id 

23016622). Como se sabe, a lei consumerista, fundada na teoria do risco 

do negócio, estabeleceu para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como 

prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º. 

não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem 

a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não 

possam ser antecipados não fica elidida a responsabilidade do 

transportador, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao 

empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das 

várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. 

Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por fatores externos, 

o transportador e o prestador de serviço não pode se escusar de 

indenizar os passageiros que sofreram danos porque as variáveis a que 

está sujeita a aviação civil, são integrantes típicas do risco de sua 

atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve defeito na 

prestação do serviço, situação para a qual não concorreram os 

reclamantes que, inegavelmente, sofreram transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, conforme pacífica orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. (Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008) INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da 

prestadora de serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 

14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços. Os transtornos 

ocasionados pela alteração unilateral do horário do vôo por parte da 

empresa aérea ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, 

ensejando a indenização não só pelos danos materiais, mas, também, pelo 

prejuízo moral. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo 

integralmente provido. Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. 

(Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS 

LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009) 

AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA NA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DA 

DEVIDA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO 

EFETIVA LESÃO À PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003547353, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 
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12/07/2012)”. Ressalta-se que é de responsabilidade da parte Ré 

comunicar seus consumidores com antecedência as alterações 

decorrente de fatos eventuais, porém, no caso em tela, a reclamada 

sequer juntou aos autos documentos que demonstre informações sobre a 

alteração do horário do vôo, motivo pelo qual, esta não conseguiu 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito dos reclamantes, conforme 

determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte 

reclamada ser responsabilizada pelo dano causado ao Autor em face da 

falha na prestação de seus serviços ofertados aos consumidores, bem 

como ser condenada aos danos materiais suportado pela Reclamante no 

que tange aos gastos de compra de passagem aérea, conforme 

comprovante de pagamento em anexo (Id 23016622). II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da falha na prestação de serviço não cumpriu com suas 

obrigações, causando prejuízos aos Autores. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Direito do consumidor. Prestação 

de serviços de transporte aéreo. Cancelamento e posterior atraso de voo 

internacional, referente ao trecho amsterdam-londres. Retorno dos 

autores cerca de 30 (trinta) horas após a data contratada. Sentença de 

procedência. Recurso do ministério público. Alegação do recorrente de 

força maior, em razão de incêndio em aeronave que fechou o aeroporto 

de destino. Demandada que não comprovou o oferecimento de assistência 

eficiente e imediata aos autores, no que toca à translado, alimentação e 

acomodação. Falha na prestação de serviço. Artigo 14 do CDC. 

Responsabilidade objetiva da ré. Não comprovação de alguma das causas 

excludentes de sua responsabilidade. Aplicação da teoria do risco do 

empreendimento. Dano moral caracterizado. A indenização arbitrada em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, considerou a gravidade do 

ilícito, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se moderada e ponderada na sua 

quantificação. Incidência da Súmula 343 desta corte. Recurso conhecido e 

ao qual se nega provimento. (TJRJ - APL: 03196445720148190001, 

Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/09/2017 - grifo nosso). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.464,13 (hum mil e 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) a titulo de dano 

material; 3- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que os valores da condenação pelo 

dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o 

evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002495-97.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: GISELIA DIVINA MARTINS Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME contra GISELIA DIVINA MARTINS objetivando 

cobrança de valores referente à venda de produtos. Devidamente citada 

(Id 24332203), a parte reclamada não compareceu em audiência, 

conforme consta no termo (id 27158370), bem como não apresentou 

contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito De início, observo que a citação feita por Oficial de 

Justiça (Id 24332203) é suficiente para a regularidade do ato conforme 

artigos 242 e 246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em 

que se falar em nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, conforme 

Citação positivo juntado aos autos (id 24332203), a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação (id 27158370), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 
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relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 24332203), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa da nota promissória anexa a inicial (id 

24215682) devidamente assinada pela ré. A parte ré deve ser compelida a 

pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada 

aos autos é apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se 

que os Autores possui um crédito a receber da Reclamada referente à 

venda de produtos que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em 

que encontra-se anexo a inicial a nota promissória do saldo devedor, 

representando o montante devidamente o valor de R$ 1.017,67, 

comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, 

senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada a efetuar o pagamento de R$ 1.017,67 (hum mil e dezessete 

reais e sessenta e sete centavos) referente à compra de produto; 2- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002436-12.2019.811.0051 Polo Ativo: ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA 

FELIPE Polo Passivo: ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ERIKA 

CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE contra ATRIA COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA objetivando indenização por danos morais em face da ausência de 

liberação de valores. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de ilegitimidade passiva, no mérito, alega serem inexistentes 

os danos morais em virtude de erro de digitação do código de barra, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Requerido não merece ser acolhida, tendo em vista 

que consta o nome do reclamado deposito do valor da entrada (Id 

24065749), motivo pelo qual há necessidade de manter no polo passivo da 

demanda para apurar eventual responsabilidade, restando prejudicada a 

preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tendo em vista que no 

procedimento de crédito realizado pela autora, não esta o credor limitado a 

aceitar proposta que não seja de acordo com a politica interno da referida 

instituição de crédito. Por outro lado, a parte reclamada em sua defesa 

alega que o valor da entrada foi devolvida a autora, informando que a 

ausência de pagamento do crédito ocorreu por culpa do Banco Alfa, 

instituição escolhida pela autora, requerendo a improcedência da ação. Em 

contrapartida, analisando os autos, verifica-se que a autora impugnou os 

fatos articulados na defesa do reclamado, ratificando seus pedidos 

iniciais. Não há como se acolher a pretensão da Autora. Explica-se. Em 

que pese restar demonstrado pela autora a ausência de pagamento do 

bem pela instituição financeira, a Autora não demonstrou de modo 

satisfatório se referido ausência de repasse pela instituição ocasionou 

dano a sua personalidade, conforme determina a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 5º, X, ocasião em que não há como se reconhecer que 

a referida conduta da Requerida em relação à negativa de repasse do 

valor do crédito aprovado tenha causado a Autora danos morais passíveis 

de ressarcimento. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Desse modo, extrai-se que a Reclamada agiu dentro do 

exercício regular de seu direito, conforme determina a Lei. Desta forma, 

não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 

14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do 

artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar o dano moral que alega ter sofrido em razão da ausência de 

pagamento do veiculo adquirido. Feitas colocações do conjunto probatório 

fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto 

à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002410-14.2019.811.0051 Polo Ativo: RAQUEL VERONE DOS SANTOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RAQUEL 

VERONE DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial, 

inépcia da inicial, ausência de documentos indispensáveis, interesse de 

agir e prescrição, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado e 

faturas, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares em 

face da ausência de interesse de agir e inépcia da inicial se confundem 

com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, resta prejudicada 

as preliminares suscitadas. No que tange a preliminar de incompetência do 

juizado especial, verifico que não merece prosperar, tendo em vista que 

foram juntado aos autos documentos suficientes para a identificação dos 

pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de realização 

de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , 

afasto a preliminar suscitada pela Ré. Por fim, a Ré alega em sede de 

contestação alega a preliminar de prescrição da reparação cível, porém, a 

legislação consumerista em seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 

anos para o consumidor pleitear os danos ocasionados pelo fato de 

produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possuía varias inscrições e 

protestos em seu CPF. Por outro lado, a parte autora não trouxe aos autos 

provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que 

pese à alegação da autora de que não teria mantido relação comercial com 

a reclamada não merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua 

defesa juntou contrato assinado pela Autora referente adesão ao cartão 

de crédito nº crédito nº 4551.8410.2422.0834 (Id 16801141), com débito 

em aberto, comprovando a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos 

autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que 

houve contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como 
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a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação e 

procuração anexo a inicial, comprovando claramente que a reclamante 

utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé A 

parte autora alega inexistência de relação contratual sendo que contratou 

diretamente com a reclamada, conforme contrato devidamente assinado 

anexo à defesa (Id 16801141), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte reclamante por litigância de má-fé 

devendo pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das 

custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de novembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002561-25.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME contra ADRIANA RODRIGUES DA 

SILVA objetivando cobrança de valores. Devidamente citada (Id 

24617991), a parte reclamada não compareceu em audiência, conforme 

consta no termo (id 26789321), porém não apresentou contestação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito De início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço 

da Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida 

por terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: 

“Enunciado 5: A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor.” Assim, apesar de devidamente citada, conforme AR de 

Citação positivo juntado aos autos (id 24617991), o Reclamado não 

compareceu à audiência de conciliação (id 26789321), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 
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possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 24617991), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa da nota promissória anexa a inicial 

devidamente assinada pela ré (Id 24134550). A parte ré deve ser 

compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os 

fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a documentação 

juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do Requerente. 

Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da Reclamada 

referente a venda de produtos que esta não efetuou o pagamento devido, 

ocasião em que encontra-se anexo a inicial, a nota promissória 

devidamente assinada, demonstrando a existência da divida no valor de 

R$ 638,24, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho 

não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o pagamento de R$ 

638,24 (seiscentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) 

referente a venda de produtos; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002411-96.2019.811.0051 Polo Ativo: RAQUEL VERONE DOS SANTOS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RAQUEL 

VERONE DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito em 

face da inscrição de seu nome e CPF no SPC. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar inversão do ônus da prova e impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, no mérito, afirma à legitimidade da 

cobrança e regularidade na contratação juntando tela sistêmica, contrato e 

documentos pessoais, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação do serviço pós pagos do plano 

“VIVO CONTROLE” referente a linha celular número 066-99973-5656, 

juntando telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora, contrato 

assinado e documentos pessoais (Id 26759690), tela com histórico de 

pagamento e debito em aberto no valor de R$ 223,30, comprovando a 

relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, o contrato, 

documentos pessoais e as telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em 

seu conteúdo dados pessoais do Autor, com endereço e CEP, bem como o 

valor em aberto da referida linha celular cancelada. Diante disso, entendo 

que a tela sistêmica, neste caso, há de ser admitida como meio de prova 

da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição 

fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço 

da reclamada ao reclamante, evidenciando que o Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. Em outro giro, 

os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. IV – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de 

relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, 

conforme contrato devidamente assinado e documentos pessoais anexo a 

defesa (Id 26759690), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor de R$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais 

e trinta centavos); Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA LOPES BRITTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002478-61.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: BENEDITA LOPES BRITO Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

27142784), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 
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9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAMALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002487-23.2019.811.0051 Polo Ativo: TITO QUARANTANI Polo Passivo: 

JESSICA RAMALHO Vistos em correição. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 27151077), que 

houve composição amigável entre as partes, no que tange a obrigação de 

fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo e 

como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa convencionada entre as partes. 

Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do 

feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por 

tais considerações, HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução 

do mérito ante o acordo celebrado entre as partes. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 10 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de agosto de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA KAROLINE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1001622-97.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

26486736). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 27 de novembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-32.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA MOTTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENNYSON VINHAL DE CARVALHO OAB - GO0010761A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010351-32.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. Vistos 

etc. Em que pese o pedido do Exequente na petição de ID 26500164, não 

foi feito o bloqueio de veículos porque há várias incidências de penhoras 

anteriores, como ressaltado na decisão de ID 21074450. Desta forma, 

INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da 

executada passíveis de penhora, sob pena de extinção da ação nos 

moldes do art. 53,§4º, da Lei 9.099/95. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI CARNEOSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002441-34.201919.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

26710197). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 02 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COUNTRY MIX VESTUARIO E MONTARIA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIENE DIAS CIRQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000505-71.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

26716492). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 03 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON RODRIGO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002280-58.2018.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

26712536). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 03 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BONES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002472-54.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

27102978). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COUNTRY MIX VESTUARIO E MONTARIA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO COSTA DE MIRANDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000509-11.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação 

(ID19806833). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência 

de pedido de desistência por parte do autor não depende da prévia 

manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência para extinguir o presente feito sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, na 

forma da lei. Intime-se. Após, arquive-se. Campo Verde-MT, 11 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MAYARA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002229-47.2018.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

27108046). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001367-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI MICHEL LOPES (REQUERENTE)

LOUVIANE LIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001367-42.2019.8.11.0051 Alvará Judicial Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por LOUVIANE LIRA 

LOPES e ODIRLEI MICHEL LOPES, ambos qualificados, objetivando o 

levantamento dos valores deixados por Antonio Carlos Lopes. Relatam os 

Requerentes que seu pai faleceu em 26 de fevereiro de 2018, deixando 

saldo de valores depositados em conta bancária. Pleiteiam, pois, pela 

autorização judicial para levantamento dos valores depositados. Juntaram 

com o pedido inicial a certidão de óbito, seus documentos pessoais e 

certidão negativa de bens. Oficiado na forma pleiteada na inicial, restou 

apurado que o "de cujus" apenas possuía a inventariar a quantia em 

dinheiro R$3.304,00 (três mil, trezentos e quatro reais), na Cooperativa 

Sicredi Vale do Cerrado e no Banco do Brasil S.A um pequeno saldo 

residual de R$8,42 (oito reais e quarenta e dois centavos). Remetido o 

feito ao Ministério Público, seu Representante consignou o não interesse 

para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Vieram-me os autos à conclusão. É o relatório. Fundamento 

e DECIDO. A Lei 6.858/80 dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares 

e em seu artigo 2º prevê que o disposto nesta lei se aplica aos saldos 

bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de 

investimentos de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional. O artigo 1º da lei em comento permite que, 

independentemente da existência de inventário ou de arrolamento, valores 

referentes ao PIS e ao FGTS não recebidos em vida pelo falecido possam 

ser pagos aos dependentes ou sucessores previstos na lei civil, desde 

que estejam indicados em alvará judicial. O disposto nesta lei se aplica às 

restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e das contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimentos de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional. No caso em testilha, nota-se que a certidão de óbito 

confere idoneidade às alegações dos Requerentes, pois, qualifica o 

falecido, e coloca, de fato, os Requerentes como seus herdeiros. Assim, 

sendo os Requerentes sucessores previsto na lei civil e sendo 

beneficiários do valor existente, é de rigor autorizá-la, por meio de alvará, 

a levantar tais valores depositados em nome do falecido junto a 

Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado e Banco do Brasil S.A. Ex positis, 

julgo procedente o pedido e determinando que seja expedido alvará de 

levantamento dos valores depositados junto ao Banco do Brasil em nome 

do de cujus, em favor de LOUVIANE LIRA LOPES e ODIRLEI MICHEL 

LOPES e, em conseqüência, resolvo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Expeçam-se os competentes alvarás. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RODRIGUES SIQUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001302-47.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o 

termo de acordo firmado pelas Partes, dando à lide resolução de mérito, na 

forma do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 
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Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010949-83.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SANTOSS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

8010949-83.2015.8.1.0051 Cumprimento de Sentença - Exceção de 

Pré-Executividade Sentença. Vistos etc. Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade arguida pela Executada em desfavor da Exequente em 

que alega, em suma, que inconformado com a sentença, impetrou recurso 

inominado, o qual não foi provido. Contudo, o Recorrente não foi notificado 

e nem intimado da publicação do acórdão, violando o princípio da ampla 

defesa. À vista destes fatos, pugna pela procedência da exceção, com a 

consequente anulação da decisão de recebimento do cumprimento de 

sentença, reiniciando o prazo recursal. A Exequente, por sua vez, pugna 

pela improcedência da exceção de exceção de pré-executividade, pois o 

Executado foi devidamente intimado da sessão de julgamento do recurso e 

que o prazo para embargos ou recursos, fluiria a partir aquela data. 

Vieram-me os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Desde logo, entendo que não assiste razão ao Executado, não 

merecendo, pois, o acolhimento da exceção pré-executividade. De início, 

destaca-se que este juízo não tem competência para restabelecer o prazo 

para oposição de recursos contra o acórdão proferido pelo Juízo 

Recursal, como quer o Executado. Apesar disso, da análise dos autos na 

Turma Recursal, observa-se na movimentação do processo que a 

inclusão em pauta para julgamento do recurso inominado seria a data de 

28.04.2017 e a expedição eletrônica deu-se em 04.04.2017. Como é 

sabido, o prazo para interposição de recursos contra decisões originarias 

da Turma Recursal dos Juizados Especiais conta a partir da data do 

julgamento. Portanto, o ora Executado foi cientificado acerca da inclusão 

em pauta do recurso inominado na Primeira Turma Recursal estando de 

igual forma ciente do prazo para interposição de recursos. Portanto, 

entendo que não há que se falar em falta de intimação da decisão 

proferida no juízo recursal. Isso posto, julgo totalmente improcedente o 

pedido aduzido pela parte Executada, por meio da presente exceção de 

pré-executividade. Transitada em julgado, intime-se a Exequente para que 

se manifeste quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

custas e honorários Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde – MT, 04 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000058-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA MARIA PEDROSO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000058-54.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. Vistos 

etc. Compulsando os autos, observa-se que o Exequente não teve êxito 

em bens disponíveis da parte Executada. Desta forma, não localizados 

bens penhoráveis da parte Executada, cabível a extinção do processo, 

mesmo em se tratando de cumprimento de sentença. É que, não sendo 

possível a penhora, de rigor a incidência do disposto no Enunciado 75 do 

FONAJE: “Enunciado 75 – A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor.” Pelo artigo antes mencionado, ante a 

impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis é de 

rigor a imediata extinção do feito. Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado 

o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” É que, 

como adiante se consignará, caso localizado bem disponível da parte 

Executado, admitir-se-á o ajuizamento de nova execução. E isso se não 

se preferir o registro da dívida em cartório, na forma do Provimento 

007/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Decido. Isso 

posto, DECLARO EXTINTA a presente execução de título judicial, na forma 

do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, desde já 

autorizo que seja expedida certidão judicial de existência de dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de 

Processo Civil. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas e sem honorários. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 3 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALZILEIDE DE SOUZA ALVES FERREIRA 52057461149 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1002228-28.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. A Parte Reclamante pede pela desistência da ação (ID 

25318494). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Após, 

arquive-se. Campo Verde-MT, 03 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREGINALDO FRANÇA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002057-71.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o 

termo de acordo firmado pelas Partes (ID 9829116), dando à lide resolução 

de mérito, na forma do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 03 de outubro de 2019. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA BARBOSA SILVA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002473-39.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: ANTONIA APARECIDA BARBOSA SILVA NEVES 

Vistos em correição. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de 

conciliação juntado aos autos (Id 27103953), que houve composição 

amigável entre as partes, no que tange a obrigação de fazer e pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente 

aplicação da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente 

os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução 

do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA PRATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001550-13.2019.811.0051 Polo Ativo: ELISA PRATI Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ELISA PRATI contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida em peça defensiva suscita as preliminares de ausência 

de consulta extraída junto ao SPC, impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito 

juntando faturas, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação e a condenação a 

litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as 

preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele 

serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. 

Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois desconhece a 

origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível tendo em vista a regularidade na contratação, em virtude da 

habilitação de plano “VIVO CONTROLE” referente à linha telefônica nº 

66-99989-9968, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, tendo em vista que as telas sistêmicas e faturas em 

anexo a defesa não faz prova da exigibilidade do crédito, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de 

prova da regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída 

do sistema da Requerida deve apresentar dados pessoais completo do 

contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e 

RG, números de celular e número do contrato de prestação do serviço. 

Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos 

autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de contrato 

devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação consumerista 

entre as partes envolvidas na lide, já que a Requerida alega somente que 

“houve habilitação de plano”, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 
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seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. V – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte 

reclamada requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com 

efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- 

Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 

2019. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001228-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001228-27.2018.811.0051 Polo Ativo: ALCIDES RENATO FARIAS 

TRAZANTE Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE 

CAMPO VERDE A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 
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inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. ALCIDES RENATO FARIAS 

TRAZANTE propôs AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, ambos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o Autor é pessoa pobre na 

acepção da Lei, portanto, dependente do Sistema Único de Saúde, foi 

diagnosticada com a patologia denominada de CARDIOPATIA. Em face da 

gravidade da doença do Autor, o médico prescreveu o seguinte 

procedimento cirúrgico: ANGIOSPLASTIA CORONARIANA COM 

IMPLANTES DE MULTIPLOS STENTES FARMACOLÓGICOS. Requereu com 

fundamento nos artigos 5º, 6º, 196 e 227 da Constituição da República, 

artigos 2º, 4º, 6º e 7º da Lei 8.080/90, além de outros aplicáveis à 

espécie, requerendo a procedência da presente ação, para condenar os 

Réus a fornecer gratuitamente ao Autor o procedimento cirúrgico descrito 

acima, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar durante o 

curso dessa ação, sem qualquer custo para o Autor. Conforme Id 

15209976, o pleito liminar foi deferido a Autora conforme consta nos 

autos. Citado, o Estado de Mato Grosso Citado apresentou contestação 

alega preliminar de ausência de interesse processual, no mérito, defende 

a impertinência de aplicação de multa diária, oportunidade em que requer a 

improcedência do pedido inicial. Citado, o Município não apresentou defesa 

(Id 16451102). Houve réplica da parte autora, oportunidade em que 

ratificou os pleitos iniciais pugnando pela procedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Cuida-se 

de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aforada por ALCIDES 

RENATO FARIAS TRAZANTE em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, já qualificado nos autos. Pois bem. I - Da 

Preliminar da Ausência de Interesse Processual A preliminar suscitada 

pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento, tendo em vista 

inexiste razões a tese apresentada por este, sendo que o direito à saúde 

se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. 

Trata-se de um direito público subjetivo, uma prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas, conforme determina 

o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, ocasião em que tal preceito 

é complementado pela lei 8.080/90, em seu artigo 2º, vejamos: “A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, motivo pelo qual, resta 

prejudicada a preliminar arguida. REJEITO, pois, a preliminar de ausência 

de interesse processual trazida pelo Estado de Mato Grosso. Observa-se 

do conjunto probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, 

dispensa maior dilação probatória. Ademais, não se verifica nenhuma 

hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se o 

julgamento antecipado da questão de mérito. II - Mérito Iniciando-se pela 

Constituição Federal, tem-se no artigo 23, II, a competência comum dos 

entes federativos para a assistência à saúde. Porém, a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para seu bem estar; assim, com fundamento no 

princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer 

ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e 

concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública 

previamente definida. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem-estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Artigo 196 - 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que o paciente está necessitando, com urgência, do 

procedimento cirúrgico denominado: ANGIOSPLASTIA CORONARIANA 

COM IMPLANTES DE MULTIPLOS STENTES FARMACOLÓGICOS, eis que 

foi diagnosticado com a patologia denominada de CARDIOPATIA, não 

possuindo recursos financeiros para o custeio do procedimento cirúrgico. 

Esclareço que inobstante o requerido afirme que o autor não logrou êxito 

em demonstrar a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico para a 

preservação da sua vida, tal asserção não pode prosperar, pois o 

requerente juntou aos autos Laudo Médico (Id 14376117) e orçamentos (Id 

14376133 e 14376207) bem como oficio respondido pelo NAT (Id 

15208898), os quais atestaram os problemas de saúde do requerente e a 

necessidade do procedimento cirúrgico postulado. Assim não se trata a 

matéria discutida de questão hipotética ou da possibilidade abstrata de vir 

a necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de situação real e 

concreta, cuja demora poderia e iria lhe causar risco a vida. Ademais, não 

se pode restringir o direito à vida e a saúde devido a formalismo 

injustificado do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do Autor se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (Apelação TJMT - 111264/2016). A 

jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016). Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura 

como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no 

orçamento do Estado, bem como do Município. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração pública, que, de fato, não observou os 

princípios constitucionais. Diante disso entendo que restou, pois, 

evidenciado nas provas colacionadas nos autos que a parte autora 

(paciente) necessita de disponibilização pelo Poder Público do 

procedimento cirúrgico descrito na inicial de ANGIOSPLASTIA 

CORONARIANA COM IMPLANTES DE MULTIPLOS STENTES 

FARMACOLÓGICOS, em virtude da doença da qual está acometida 

(relatório médico anexo a inicial). Também restou comprovada a 

incapac idade f inance i ra  da  famí l i a  pa ra  cus tea r  ta l 

tratamento/medicamento, pois sendo o Autor pessoa idosa e pobre na 

acepção legal, é também obrigação do Estado suprir suas necessidades. 

Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, 

impende cumpri-la independentemente até mesmo de previsão 

orçamentária específica. Assim, demonstrado que o requerido não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 373, II, do 

CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição aportados aos 

autos pelo autor, outra solução não resta senão a procedência da 
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demanda. III - Dispositivo Por tais considerações, por tudo o mais que nos 

autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial, e, por 

conseguinte: 1. CONDENO os Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE a cumprir a obrigação constitucional de 

tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), 

providenciando-se o procedimento cirúrgico gratuito denominado de 

ANGIOSPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTES DE MULTIPLOS 

STENTES FARMACOLÓGICOS, conforme prescrição médica, sob pena de 

bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do tratamento e 

medicamento; em não sendo disponibilizado o tratamento de saúde na rede 

pública de saúde porque não há oferta do medicamento, seja o 

procedimento realizado/adquirido pela rede privada, às expensas do 

Requerido. 2. CONFIRMO a medida liminar de antecipação dos efeitos da 

tutela concedida; Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o 

item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento 

dos honorários advocatícios. Sem reexame necessário, nos termos do art. 

496, § 3º, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 21 de 

outubro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000125-48.2019.811.0051 Polo Ativo: SIRLEI NOGUEIRA VIEIRA Polo 

Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SIRLEI 

NOGUEIRA VIEIRA contra BANCO DO BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva, 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais, juntando tela de empréstimo eletrônico, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação jurídica com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou tela de 

empréstimo eletrônico referente a deposito de materiais e construção, 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Nesta esteira, verifico da 

petição juntada aos autos (Id 20770701) da Empresa Deposito de Materiais 

de Construção Campo Verde LTDA, que a parte autora efetuou compra na 

data de 02.06.2017 referente a materiais de construção para seu cunhado 

(Id 20770702), o “Srº Ueslei Alves Moreira” e utilizou como forma de 

pagamento crédito bancário denominado CDC BANCO DO BRASIL, 

coadunando com a versão apresentada na defesa do réu. Ainda no 

tocante a compra, extrai-se dos autos que o cunhado da autora emitiu uma 

declaração com firma reconhecida em cartório (Id 20770700) declarando 

que utilizou cartão e senha da autora para concretizar a compra, motivo 

pelo qual, resta demonstrado a relação jurídica entre as partes, bem como 

a utilização do crédito. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 
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conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. II – Litigância de Má-Fé A 

parte autora alega inexistência de relação contratual sendo que contratou 

diretamente com a reclamada por meio de compra de materiais e utilizou 

crédito bancário denominado “CDC BANCO DO BRASIL”, conforme 

declaração de seu cunhado “Ueslei Alves Moreira” anexo a defesa (Ids 

20770701, 20770702 e 20770700), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a conforme declaração de seu cunhado “Ueslei Alves 

Moreira” anexo a defesa afirmando que esta utilizou crédito bancário 

denominado “CDC BANCO DO BRASIL”, coadunando com as telas 

sistêmicas juntada a defesa da Ré, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. III – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. RECONHEÇO a litigância de má-fé e CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-49.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001373-49.2019.811.0051 Polo Ativo: IVETE FARIAS DE OLIVEIRA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por IVETE FARIAS DE OLIVEIRA contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de 

conciliação (Id 22185205) que a parte Autora devidamente intimada (id 

20618752) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 
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a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 20618752), não compareceu à audiência de conciliação (id 

22185205), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 15 de 

janeiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002207-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002207-52.2019.811.0051 Polo Ativo: WALDOMIRO ECKERT Polo 

Passivo: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 29.08.2019. A parte Autora mesmo intimada (Id 25543801) 

para manifestar nos autos e dar prosseguimento na ação, permaneceu 

inerte e nada requereu até a presente data. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte autora devidamente intimada para manifestar 

nos autos e dar prosseguimento na ação, permanecendo inerte, conforme 

se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 25543801) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ESTEVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 1002383-31.811.0051 Polo 

Ativo: OSVALDO ESTEVAO DE SOUZA Polo Passivo: ESTADO DE MATO 

GROSSO E MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Pois bem. OSVALDO ESTEVAO DE SOUZA, através da 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs AÇÃO DE 

CONHECIMENTO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, 

ambos qualificados nos autos. Narra a inicial que o Autor é pessoa pobre 

na acepção da Lei, portanto, dependente do Sistema Único de Saúde, foi 

diagnosticado com a patologia denominada de ATEROSCLEROTICA 

CORONARIANA GRAVE, MULTIARTERIAL, ASSOCIADA A SINDROME 

METABOLICA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DISLEPIDEMIA COM 

EVIDENCIAS CLINICAS DE ISQUEMIA MIOCARDIA. Em face da gravidade 

da doença do Autor, o médico prescreveu o seguinte procedimento 

cirúrgico: ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM STENT 

FARMACOLÓGICO. Requereu com fundamento nos artigos 5º, 6º, 196 e 

227 da Constituição da República, artigos 2º, 4º, 6º e 7º da Lei 8.080/90, 

além de outros aplicáveis à espécie, requerendo a procedência da 

presente ação, para condenar os Réus a fornecer gratuitamente a Autora 

o procedimento cirúrgico descrito acima, inclusive eventuais 

procedimentos que vier a necessitar durante o curso dessa ação, sem 

qualquer custo para o Autor. Conforme Id 24088193, o pleito liminar foi 

deferido a Autora conforme consta nos autos. Citado, o Estado de Mato 

Grosso Citado apresentou contestação alega preliminar de ausência de 

interesse processual, no mérito, defende a impertinência de aplicação de 

multa diária, oportunidade em que requer a improcedência do pedido inicial. 

Citado, o Município não apresentou defesa (Id 25873053). Houve réplica 

do Autor, oportunidade em que ratificou os pleitos iniciais pugnando pela 

procedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aforada por OSVALDO ESTEVAO 

DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

CAMPO VERDE, qualificados nos autos. Pois bem. I - Da Preliminar da 

Ausência de Interesse Processual A preliminar suscitada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece acolhimento, tendo em vista inexiste razões a 

tese apresentada por este, sendo que o direito à saúde se insere na órbita 

dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. Trata-se de um direito 

público subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 

generalidade das pessoas, conforme determina o artigo 196 da 

Constituição Federal de 1988, ocasião em que tal preceito é 

complementado pela lei 8.080/90, em seu artigo 2º, vejamos: “A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
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condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, motivo pelo qual, resta 

prejudicada a preliminar arguida. REJEITO, pois, a preliminar de ausência 

de interesse processual trazida pelo Estado de Mato Grosso. Observa-se 

do conjunto probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, 

dispensa maior dilação probatória. Ademais, não se verifica nenhuma 

hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se o 

julgamento antecipado da questão de mérito. II - Mérito Iniciando-se pela 

Constituição Federal, tem-se no artigo 23, II, a competência comum dos 

entes federativos para a assistência à saúde. Porém, a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para seu bem estar; assim, com fundamento no 

princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer 

ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e 

concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública 

previamente definida. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem-estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Artigo 196 - 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que o paciente está necessitando, com urgência, do 

procedimento cirúrgico denominado: ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM 

STENT FARMACOLÓGICO, eis que foi diagnosticado com a patologia 

denominada de ATEROSCLEROTICA CORONARIANA GRAVE, 

MULTIARTERIAL, ASSOCIADA A SINDROME METABOLICA, HIPERTENSÃO 

ARTERIAL E DISLEPIDEMIA COM EVIDENCIAS CLINICAS DE ISQUEMIA 

MIOCARDIA (com risco de infarto agudo do miocardio e morte súbita), não 

possuindo recursos financeiros para o custeio do procedimento cirúrgico. 

Esclareço que inobstante o requerido afirme que o autor não logrou êxito 

em demonstrar a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico para a 

preservação da sua vida, tal asserção não pode prosperar, pois o 

requerente juntou aos autos Laudo Médico, solicitação de exames, 

exames e receitas, os quais atestaram os problemas de saúde do 

requerente e a necessidade do procedimento cirúrgicos postulado. Assim 

não se trata a matéria discutida de questão hipotética ou da possibilidade 

abstrata de vir a necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de 

situação real e concreta, cuja demora poderia e iria lhe causar risco a 

vida. Ademais, não se pode restringir o direito à vida e a saúde devido a 

formalismo injustificado do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

Autor se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma 

pessoa, propiciando-lhe tratamento e cirurgia específico que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência". Neste sentido, cito a titulo 

ilustrativo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS – PACIENTE COM RISCO DE CEGUEIRA – PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO – VITRECTOMIA POSTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE SUA 

NECESSIDADE E URGÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA 

CRF – SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ON LINE PELA APLICAÇÃO DA 

MULTA – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.Todos os entes públicos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente 

responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer 

um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de 

medicamentos ou outros procedimentos médicos.O direito à vida e à saúde 

deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de 

consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias 

indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo 

receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).A 

substituição da multa pelo bloqueio on line, trata-se de medida excepcional, 

só podendo ser aplicada, quando há demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial, o que não 

ocorrera no caso dos autos. (ReeNec 130556/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). Destaco que, no presente 

caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado, bem como do 

Município. Não significa violação ao princípio de independência e harmonia 

dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há interesse 

individual indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta 

esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para 

inibir a execução das irregularidades praticadas pela administração 

pública, que, de fato, não observou os princípios constitucionais. Diante 

disso entendo que restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos 

autos que a parte autora (paciente) necessita de disponibilização pelo 

Poder Público do procedimento cirúrgico descrito na inicial de 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM STENT FARMACOLÓGICO, em 

virtude da doença da qual está acometida (relatório médico anexo a 

inicial). Também restou comprovada a incapacidade financeira da família 

para custear tal tratamento/medicamento, pois sendo o Autor pessoa 

idosa e pobre na acepção legal, é também obrigação do Estado suprir 

suas necessidades. Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social 

que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal, impende cumpri-la independentemente até mesmo de 

previsão orçamentária específica. Assim, demonstrado que o requerido 

não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 

373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. IV - Dispositivo Por tais considerações, por tudo 

o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição 

inicial, e, por conseguinte: 1. CONDENO os Requeridos ESTADO DE MATO 

GROSSO a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à 

assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o 

procedimento cirúrgico gratuito denominado de ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA COM STENT FARMACOLÓGICO, conforme prescrição 

médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do 

tratamento e medicamento; em não sendo disponibilizado o tratamento de 

saúde na rede pública de saúde porque não há oferta do tratamento, seja 

o procedimento realizado/adquirido pela rede privada, às expensas do 

Requerido. 2. CONFIRMO a medida liminar de antecipação dos efeitos da 

tutela concedida; Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o 

item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento 

dos honorários advocatícios. Sem reexame necessário, nos termos do art. 

496, § 3º, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de 

novembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000250-16.2019.811.0051 Polo Ativo: ARYLSON PEREIRA 

SANTOS REIS Polo Passivo: OCEANAIR LINHAS AEREAS S.A - AVIANCA 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ARYLSON PEREIRA SANTOS REIS contra OCEANAIR LINHAS 

AEREAS S.A - AVIANCA objetivando indenização por danos morais e 

materiais em face de extravio de bagagem A parte requerida em sua 

defesa suscita preliminar de suspensão do processo em face da 

recuperação judicial, no mérito alega que não há comprovação dos danos 

materiais, aduz a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A Reclamada em sua defesa suscita preliminar de 

suspensão do processo em face da recuperação judicial. Todavia, em se 

tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto a suspensão pleiteada pela Ré não merece em acolhimento em 

virtude de que no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei 

nº 11.101/2005, devendo o feito prosseguir ate a sentença, motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar II- Mérito Extrai-se 

dos autos e das provas documentais carreadas na inicial, de que houve 

extravio da bagagem/mala da parte reclamante no momento em que era 

transportado pela reclamada, ocasião em que não houve reparação, 

requerendo o dano material no valor de R$ 2.741,300 referente aos 

pertences que se encontravam dentro da bolsa extraviada, juntando 

bilhete de embarque, registro de irregularidades, foto da mala e 

comprovante de ligações como meio de prova. A Ré em sua defesa 

informa que não há como acolher a pretensão da autora, requerendo a 

improcedência da ação em face da inexistência de ato ilícito em face do 

extravio definitivo da bagagem. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da ausência de 

bagagem em nome do Autor, posto que não juntou nenhum documento 

capaz de comprovar a inexistência de ato ilícito, que corroborasse com 

suas alegações. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Sem delongas, diante da má prestação de serviço no 

transporte efetuado pela reclamada, deve a mesma reparar os danos 

materiais ocasionados, conforme registro de irregularidades em anexo a 

inicial e confissão da ré em face do extravio definitivo da bagagem, no 

importe de R$ 2.741,30. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, entendo que 

restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida 

consoante violação na bagagem e extravio de objeto, demonstra que 

houve falha na prestação de seus serviços, causando prejuízos ao autor. 

Isso porque, necessitava de sua bagagem, bem como os pertences 

pessoais, pois depositava confiança nos serviços ofertados pela Ré. A 

titulo de ilustração, cito entendimento jurisprudencial da Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 
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6 Recurso Inominado nº 0012965-10.2012.811.0001 Origem: Primeiro 

Especial Cível Jardim Glória Recorrente: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A 

Recorrido: JEFERSON COSTA E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – 

VIOLAÇÃO DE BAGAGEM – FURTO DE OBJETOS – COMPROVAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – 

DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – 

Constitui responsabilidade de empresa aérea o transporte seguro e 

chegada incólume dos passageiros e seus pertences. Comprovação da 

violação da bagagem e de furto de vários pertences da reclamante. Danos 

materiais devidos. 2 – A reparação por dano moral, no caso, é devida em 

razão dos inegáveis transtornos causados à parte e o montante fixado a 

título de danos morais, conquanto deva servir para reparação do dano e 

repressão à conduta ilícita, deve obedecer aos critérios de 

proporcionalidade e modicidade, motivo pelo qual a quantia estabelecida na 

sentença (R$ 5.000,00) não deve ser alterada, pois atende a tais 

objetivos. 3 – Recurso conhecido e não provido. Cuiabá, 25 de abril de 

2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator Recurso 

Inominado nº 0012965-10.2012.811.0001 Origem: Primeiro Especial Cível 

Jardim Glória Recorrente: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A Recorrido: 

JEFERSON COSTA V O T O O SENHOR JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES – Relator Egrégia Turma Recursal: Dispensado o relatório na 

forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Conheço do recurso, eis que 

presentes os pressupostos de admissibilidade. Para melhor compreensão 

do tema, transcrevo na íntegra a r. sentença recorrida: “Vistos, etc... 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por JEFERSON COSTA contra GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A, objetivando o recebimento de indenização por danos 

morais decorrentes de danos ocasionados em bagagem, bem como, 

danos materiais pelo extravio de alguns pertences de sua mala. Alega a 

Autora que adquiriu passagens aéreas da requerida referente ao trecho 

Guarulhos/SP ? Cuiabá/MT. Alega que no momento do embarque fora 

despachado quatro volumes de bagagens e que ao chegar ao aeroporto 

de Várzea Grande a bagagem estava com o lacre violado e com dois kilos 

a menos do que seu peso originário. Aduziu que preencheu relatório de 

irregularidades em bagagem - RIB, e que ao chegar em sua residência 

procedeu minuciosa avaliação para detectar todos os dos produtos 

faltantes e percebeu a falta de alguns pertences que menciona. Requereu 

a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais. 

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. 

A parte Ré apresentou contestação e sustentou, preliminarmente a 

ilegitimidade passiva, posto que se trata apenas de empresa controladora, 

alegando a necessidade de substituição do pólo passivo e, no mérito, 

sustentou: a) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; b) a 

descumprimento do artigo 331,I do CPC; c) que agiu no estrito cumprimento 

do dever legal e, d) excludente de responsabilidade por ausência de nexo 

causal e, e) descabimento dos danos materiais; f) danos materiais 

inexistentes. Ao final, requereu a improcedência da ação. Apresentada 

impugnação ratificando os termos da inicial e requerendo a procedência 

da ação. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o 

que autoriza esta magistrada a proferir o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Quanto à 

preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que a mesma não merece 

acolhida, posto que restou caracterizado que a parte Ré é sociedade 

controladora e, portanto, integra o mesmo grupo societário da sociedade 

controlada que entende ser a verdadeira parte legítima, devendo ser 

aplicada, no caso, a teoria da aparência. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A 

REJEITADA, POIS TAL COMPANHIA CONTROLADORA INTEGRA O MESMO 

GRUPO EMPRESARIAL DE SUAS CONTROLADAS. TEORIA DA 
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APARÊNCIA. MÉRITO: ATRASO DE VOO EXCESSIVO (12 HORAS). 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A DEVE SER 

REJEITADA ANTE O FATO DE CONSTITUIR-SE EM COMPANHIA 

CONTROLADORA, INTEGRANTE DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL DE 

SUAS CONTROLADAS, RESPONDENDO ASSIM PELOS ATOS POR ESTAS 

PRATICADOS, O QUE É REFORÇADO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

APARÊNCIA. (...) (TJ/DF. Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2011, PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de 

Publicação: 16/06/2011, DJ Pág. 280) Ademais, destaco que o contrato de 

transporte aéreo foi firmado com a parte Ré, Gol Linhas Aéreas, a qual 

efetuou a emissão do bilhete e efetuou a cobrança e o recebimento dos 

valores. Por tais motivos, rejeito a preliminar argüida. Passo, pois, à análise 

do mérito. Destaco que o cerne da presente ação se refere ao direito à 

reparação por danos morais e materiais decorrentes de danos na 

bagagem da autora, bem como extravio de alguns pertences de sua mala. 

A parte autora comprovou mediante juntada de relatório de irregularidades 

efetuado perante a promovida os danos em sua bagagem, bem como, 

juntou fotos e documentos comprobatórios de suas alegações. Os danos 

ocasionados na mala da autora é fato incontroverso uma vez que a parte 

ré confessou os danos, porém aduziu que não restou comprovado quais 

bens o autor possuía na mala. No caso dos autos, o Autor adquiriu da 

parte Ré o serviço de transporte aéreo devendo esta zelar pela perfeita 

prestação de seus serviços. Ainda, a parte Ré se enquadra perfeitamente 

ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º, do CDC, posto que 

desenvolve atividade referente à prestação de serviços, sendo a sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do mesmo diploma 

legal. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. (omissis) Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Assim, comprovado que houve 

os danos na bagagem da autora ? fato confessado em sede de 

contestação, ainda que a parte requerida tenha a não comprovação 

quanto aos bens que alega terem sido furtados ? imperioso se torna o 

reconhecimento da má prestação do serviço, mormente pelo 

preenchimento do RIB, o que configura defeito passível de reparação 

objetiva. Portanto, tendo a bagagem sido danificada, frustrando as 

expectativas do Autor quanto à entrega da mesma em perfeito estado, 

necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado. 

Firmada, pois, a responsabilidade da parte Ré, pelos danos na bagagem 

em razão da violação do lacre e, também, pelo dano moral, necessário se 

faz estabelecer o quantum indenizatório devido, a título de dano moral. 

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, e evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À 

vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela 

jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos danos materiais, não restou 

comprovado pelo autor quais produtos foram extraviados de sua mala, 

nem mesmo sua propriedade, apenas junta declaração unilateral de quais 

bens possuía, estavam em sua mala e foram extraviados. Os danos 

materiais não podem ser presumidos, mas sim obrigatoriamente 

comprovados, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente 

quanto a estes danos. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação para condenar a GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A a pagar a JEFERSON COSTA a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo 

índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 269, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgada, ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se”. Após a análise das 

razões recursais declinadas pela parte recorrente, entendo que a 

sentença acima transcrita deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95: Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão. Reclamação buscando 

indenização por danos materiais e morais em que a reclamante alega que 

utilizou dos serviços da empresa aérea ora recorrente e que “No momento 

do embarque, o Promovente despachou 04 (quatro) volumes de bagagem, 

entretanto ao desembarcar no Aeroporto de Várzea Grande/MT, às 

18h35min, quando da retirada das bagagens, constatou-se a violação do 

lacre de uma das bagagens, e foi constado a falta de mercadorias no 

peso de 02 kg (dois quilos)” Em suas razões recursais a recorrente 

argumentou que “(...)o recorrido deixou de fazer acostar aos autos 

qualquer mínima prova da ocorrência de tais alegados “danos”, o que, data 

venia, já seria suficiente para rejeitar, in limine, a pretensão formulada na 

inicial”. Nada obstante, depreende-se dos autos que os fatos alegados na 

inicial restaram comprovados, no sentido de que efetivamente houve a 

falha na prestação do serviço, consistente na violação da bagagem da 

recorrida, com o consequente furto de vários bens que dela constavam. 

Nesse particular, importa mencionar que a reclamante, na sequência do 

fato, tratou de preencher o “RELATÓRIO DE IRREGULARIDADES COM 

BAGAGEM - RIB – nº 280214 (mov. 01), onde consta a narração do 

ocorrido com a indicação dos bens furtados. Em casos como o do 

presente feito, ainda que se trate de relação de consumo, a regra da 

inversão do ônus da prova não deve ser aplicada de modo irrestrito. 

Assim, no que se refere à enumeração dos bens supostamente furtados, 

constitui ônus do consumidor comprovar o prejuízo. Nada obstante, é 

notória a dificuldade de realização de tal prova, não sendo exigida, por 

outro lado, prova cabal. Consoante destacado em voto prolatado no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, “A inversão do ônus da prova, 

nestes casos, é diabólica. Para o consumidor a realização da prova seria 

tarefa positiva, ou seja, teria de comprovar a existência dos bens – por 

meio de notas fiscais ou até mesmo de prova testemunhal – e, mesmo que 

por meio de prova indiciária, que se encontravam no interior do veículo. Já 

para o fornecedor haveria, em inversão do ônus da prova, a imposição de 

produção de prova negativa, cabendo-lhe fazer prova de que o 

consumidor não seria proprietário de todo e qualquer bem que alegou 

estar no interior do veículo e, ainda, de que tais bens efetivamente não 

estariam no interior do veículo” (Apelação Cível Nº 70049959240, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 12/09/2012). Nesse contexto, verifica-se que 

realmente foi juntada cópia de nota fiscal que comprova a propriedade dos 

bens indicados como furtados. Assim, embora, a princípio, a listagem dos 

objetos, por si só, não seja passível de ressarcimento, entendo que a 

referência do bem existente na bagagem logo após o evento pela 

reclamante, a qual fora reproduzida em relatório de irregularidade de 

bagagem - RIB , conforta o suporte fático do seu direito. Por outro lado, 

não foi comprovado nos autos que a empresa aérea tenha solicitado à 

parte reclamante que realizasse “Declaração de Bens e Valores”, de modo 

a elencar os bens que estava carregando, ônus que lhe incumbia, sendo 

inviável presumir que tais fatos tenham ocorrido. Diante desse quadro, a 

responsabilização dos prestadores de serviço, pela reparação dos danos 

morais amargados pelo consumidor, independem da figura da culpa, nos 

moldes do artigo 14 do CDC. Quanto ao dano moral, diante da 

comprovação da falha da empresa aérea na prestação do serviço, resta 

caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos. Com 

efeito, não há que se dizer que se trata de um “mero dissabor da vida 

moderna”, porquanto os transtornos gerados a partir de violação de 

bagagens e furto de vários objetos suplantam o mero aborrecimento. No 

tocante ao quantum indenizatório, deve-se atender a uma dupla finalidade 

na sua fixação: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de modo 

a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não se fixe 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (“in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Sopesando tais critérios, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 642 de 2710



analisando as circunstâncias do presente caso, que trata de falha na 

prestação do serviço, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) estabelecido na sentença, a qual certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação ao recorrente, pelo que não 

merece ser provido o recurso interposto. Posto isso, conheço dos 

recursos, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida, 

nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá, 25 de abril de 

2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 129651020128110001/2013, Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/04/2013, Publicado no DJE 26/04/2013). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão a procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral; 2- 

Condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.741,30 (dois mil 

setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos) a titulo de dano 

material; 3- Determino que os valores da condenação pelo dano moral 

sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação 

(Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de janeiro de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001688-77.2019.811.0051 Polo Ativo: ELDO ALVES DOS SANTOS, 

FERNANDA GARIBOTTI SANTOS e PEROLLA GARIBOTTI SANTOS Polo 

Passivo: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELDO 

ALVES DOS SANTOS, FERNANDA GARIBOTTI SANTOS e PEROLLA 

GARIBOTTI SANTOS contra CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A objetivando indenização por danos morais em face do 

cancelamento do voo. A parte requerida em sua defesa suscita preliminar 

de ilegitimidade passiva, no mérito alega que não há comprovação dos 

danos materiais, aduz a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva 

alegada pela recamada, esta não merece acolhimento, tendo em vista a 

responsabilidade objetiva que regula a relação consumerista entre as 

partes envolvidas, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida. Rejeita-se 

a preliminar. II – Do Mérito Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente no pleito à indenização por danos morais por defeito na 

prestação do serviço. Em análise aos autos, tem-se que o cancelamento 

do vôo e da viagem, impossibilitou os reclamantes de viajar no período de 

ferias, haja vista que o referido pacote e vôo estava marcado para a data 

de 08.06.2019 e retorno no dia 15.06.2019 e foi cancelado, ocasião em 

que não há noticia nos autos de remarcação do voo ou do pacote de 

viagem por parte da reclamada, ficando patente o defeito na prestação do 

serviço. Note que os Autores diante da situação vivenciada, marcaram 

data da viagem com a oportunidade de férias em seu ambiente de trabalho 

(Id 21259277) para usufruir dos serviços ofertados pela reclamada e 

foram frustrados pelo cancelamento. Como se sabe, a lei consumerista, 

fundada na teoria do risco do negócio, estabeleceu para os fornecedores 

em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, 

como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, 

cujo §3º. não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso 

fortuito e nem a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e o caso 

fortuito não possam ser antecipados não fica elidida a responsabilidade do 

agente de turismo que efetua a venda de pacotes de viagens, já que o 

risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele 

faça um cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de 

ocorrências que possam afetar o seu negócio. Neste sentido, cito 

jurisprudência consolidada dom Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – 

PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

companhia aérea responde solidariamente, com a agência de turismo que 

comercializa pacotes de viagens, pelos defeitos na prestação do 

serviço.2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador 
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observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (N.U 0008412-64.2016.8.11.0037, APELAÇÃO 

CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). (grifei). 

Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por fatores externos, 

o transportador e o prestador de serviço não pode se escusar de 

indenizar os passageiros que sofreram danos porque as variáveis a que 

está sujeita a aviação civil, são integrantes típicas do risco de sua 

atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve defeito na 

prestação do serviço, situação para a qual não concorreram os 

reclamantes que, inegavelmente, sofreram transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, conforme pacífica orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. (Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008) INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da 

prestadora de serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 

14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços. Os transtornos 

ocasionados pela alteração unilateral do horário do vôo por parte da 

empresa aérea ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, 

ensejando a indenização não só pelos danos materiais, mas, também, pelo 

prejuízo moral. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo 

integralmente provido. Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. 

(Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS 

LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009) 

AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA NA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DA 

DEVIDA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO 

EFETIVA LESÃO À PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003547353, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

12/07/2012)”. Ressalta-se que é de responsabilidade da parte Ré 

comunicar seus consumidores com antecedência as alterações 

decorrente de fatos eventuais, porém, no caso em tela, a reclamada 

sequer juntou aos autos documentos que demonstre informações sobre a 

alteração do horário do vôo, motivo pelo qual, esta não conseguiu 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito dos reclamantes, conforme 

determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte 

reclamada ser responsabilizada pelo dano causado aos Autores em face 

da falha na prestação de seus serviços ofertados aos consumidores. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da falha na prestação de serviço não cumpriu com suas 

obrigações, causando prejuízos aos Autores. Neste sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  ( 1 9 8 )  N º 

0 0 2 9 9 1 3 - 9 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 A p e l a ç ã o  n º 

0029913-96.2015.8.11.0041Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A.Apelado: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA5ª Vara 

Cível da Comarca de CuiabáEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – 

EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

AGÊNCIA DE TURISMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO 

CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a agência 

de turismo responsável pela venda do pacote de viagem.O atraso dos 

voos que faziam parte do pacote adquirido pelo autor, bem como o 

extravio de sua bagagem caracterizam falha na prestação do serviço 

contratado e geram o dever de indenizar. O quantum do dano moral deve 

possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente 

gravoso ao ofensor. (N.U 0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no 

DJE 05/08/2019). (grifei). Reconhecida a existência do dano moral, passo 

a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Multa Contratual A multa 

contratual prevista na clausula 4.1 é de responsabilidade do contratante, 

que no caso em tela, é os reclamantes. Todavia, referida multa não se 

aplica em favor este em razão do fato ocorrido, relatado no processo, 

ocasião em que, a responsabilidade da ré já foi reconhecida nos autos, 

inclusive com a condenação ao dano moral. Entendo que a aplicação da 

multa no presente caso, iria causar a reclamada condenação excessiva, 

já que ocorreu o reconhecimento de sua responsabilidade perante o 

evento danoso, motivo pelo qual, a multa devera ser indeferida. Assim, 

caminho outro não há senão o da procedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 
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corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

aplicação da multa contratual; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000837-38.2019.811.0051 Polo Ativo: AGNALDO ALVES DE NOVAIS 

Polo Passivo: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

AGNALDO ALVES DE NOVAIS contra MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS 

EIRELI - ME objetivando transferência de veiculo. A parte requerida 

apresentou defesa nos autos suscitando preliminares de justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova, no mérito, alega solidariedade em relação aos 

impostos, inexistência de danos morais, informando que já foi 

providenciado os documentos de transferência do veiculo, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de impugnação à 

justiça gratuita não merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 

da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar suscitada. A preliminar 

arguida pela ré em relação a inversão do ônus da prova, se confundem 

com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, rejeito a preliminar 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Extrai-se da 

documentação acoplada a inicial que o Autor realizou negocio jurídico com 

a reclamada em face da venda de FIAT PÁLIO, de placas NKE 8811, 

RENAVAM 153739401, ocasião em que referido veiculo foi dado como 

parte do valor de entrada na compra de outro veiculo, tendo sido pagas as 

multas e impostos n valor de R$ 3.728,30, porém, a reclamada não efetuou 

a transferência do veiculo para o nome do novo comprador, juntando 

contrato assinado entre as partes (Id 19197933) e extrato do DETRAN/MT 

(Id 19197934) como meio de prova da ausência de transferência e multas. 

A parte requerida apresentou defesa nos autos, informando que já foi 

providenciado os documentos de transferência do veiculo, requerendo a 

improcedência da ação. Assim, resta evidenciado que a parte Ré não 

cumpriu com o avençado, qual seja, o cumprimento de sua obrigação em 

relação à transferência do veiculo FIAT PÁLIO, de placas NKE 8811, 

RENAVAM 153739401 para o seu nome ou nome do comprador, ocasião 

em que, o contrato anexo a inicial demonstra a relação comercial entre as 

partes, inclusive a assinatura da compradora/reclamada, motivo pelo qual, 

deve a Requerida transferir imediatamente o veiculo para seu nome ou 

para o nome do qual tenha vendido o veiculo, bem como arcar com os 

impostos e multas que incide sob o veiculo. Assim, diante da 

documentação acostada aos autos, verifica-se que o Autor assiste razão 

em seu pleito inicial. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, sendo que a esta foi oportunizada o exercício 

de sua defesa e tentativa de conciliação, conforme consta no termo de 

conciliação juntada aos autos. Por outro lado, caberia a ré demonstrar nos 

autos que a referida transferência já teria siso iniciada, conforme alega em 

sua defesa. É imperioso impor édito condenatório a parte reclamada, 

devendo esta promover a transferência do veiculo bem como se 

responsabilizar pelo pagamento de débito a partir da assinatura do 

contrato de compra (Id 19197933). Portanto, a obrigação de fazer em face 

da transferência do veiculo é medida que se impõe. III – Dano Moral Quanto 

à indenização por danos morais. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: 

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emirja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). 

No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente a 

negativa de transferência de negocio realizado pelo próprio autor, 

conforme afirma em sua exordial, não restando dúvida de que o referido 

caso trouxe desconforto à parte promovente, no entanto, esse dissabor 

não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Na 

verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar 

indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando 

fonte de enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida de qualquer 

cidadão. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. 

Assim, caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido 

inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 
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6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais; 2- DETERMINO que a Reclamada, 

efetue o pagamento de débito a partir da assinatura do contrato e proceda 

com a TRANSFERÊNCIA do veiculo FIAT PÁLIO, de placas NKE 8811, 

RENAVAM 153739401 no prazo de 30 dias, caso ainda não tenha sido 

feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais). 3- DETERMINO que a Reclamada, efetue a transferência de multa 

da Carteira Nacional de Habilitação do Autor, tendo como data inicial da 

obrigação, a partir da data da assinatura do contrato no prazo de 30 dias, 

caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000973-35.2019.811.0051 Polo Ativo: MICHELE DOS SANTOS DADA e 

REGINALDO DADA Polo Passivo: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS e 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MICHELE DOS 

SANTOS DADA e REGINALDO DADA contra AZUL CIA DE SEGUROS 

GERAIS e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a 

restituição de valores e indenização por danos morais. A reclamada em 

sal defesa, alega a licitude na cobrança e inexistência de ato ilícito e 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova e 

repetição de indébito, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito As 

reclamadas devem ser responsabilizadas pelo ocorrido, pois, muito 

embora alega que ocorreu a renovação do contrato de seguro, esta não 

trouxe aos autos referido documento que demonstrasse o desejo da parte 

autora em renovar o seguro. Por outro lado, cabe ressaltar que, quem 

emitiu contas a serem pagas e permaneceu efetuando descontos na conta 

corrente dos reclamantes foram às reclamadas. Extrai-se dos autos que a 

reclamante teve 19 descontos em sua conta corrente desde o ano de 

2014 que somados resulta no valor de R$ 5.810,59 (Id 19511740) em 

relação a serviços de seguro de automóvel que os reclamantes alegam 

não ter contratados neste período. Todavia, os reclamantes declaram em 

sua inicial e faz prova por meio de contrato de seguro (Id 19511738) que 

adquiriu seguro veicular junto às reclamadas no ano de 2011 a 2012, não 

havendo prova de renovação automática em virtude de que no próprio 

contrato, traz a informação de que o referido seguro possui vaidade de 

365 dias. No caso dos autos, entendo que os descontos efetuados junto à 

conta corrente dos reclamantes foram indevidos e a falta de prestação do 

serviço e entrega do produto adquirido pelas reclamadas torna ato ilícito 

referente ao desconto na conta corrente. No entanto, tal situação não 

exime as reclamadas de responsabilidade, uma vez que restou evidente 

nos autos sua culpa, posto que não tomaram a devida cautela para evitar 

este tipo de desconforto a seus consumidores. O fato de a ré não tomar 

as medidas necessárias à comprovação da entrega do serviço de seguro 

veicular, já que alega em sua defesa que existiu a prestação do serviços, 

juntando contrato de renovação nos autos (Id 21208199, 21208200 e 

21208201) sem a devida assinatura dos reclamantes, bem como prova da 

autorização da renovação do seguro, é motivo suficiente para 

caracterizar sua exclusiva culpa pelo ocorrido, até porque o ônus de sua 

desídia não pode ser suportado pela parte reclamante. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Em que pese às alegações da reclamada, esta não se desincumbiu 

de seu ônus, posto que não juntou aos autos nenhum documento capaz 

de comprovar suas alegações, devendo ser responsabilizada pelos 

descontos indevidos. No presente caso, verifico que há pedido nos autos 

em relação à restituição de valores cobrados e descontados 

indevidamente, conforme extrato da conta corrente em anexo a inicial (Id 

19511740), ocasião em que há de ser deferido a repetição do indébito, 

conforme prova nos autos dos meses que restou caracterizado os 

descontos no valor de R$ 5.810,59. Desta forma e diante dos fatos 

comprovados, entendo que, a cobrança é indevida e com onerosidade 

excessiva, devendo a reclamada ser condenada a restituição em dobro 

dos valores pagos pela Autora, que representa o valor de R$ 11.621,18. III 

– Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

entendo que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a cobrança indevida de valores junto a conta corrente 

dos reclamantes sem a devida autorização, demonstra claramente que 

houve falha na prestação de seus serviços, causando-lhes prejuízos. A 

titulo de ilustração, cito entendimento jurisprudencial da Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA CORRENTE EM 

QUE O CONSUMIDOR TEM CREDITADO SEU SALÁRIO – VERBA 

ALIMENTAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENGANO 

JUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – 

DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO 

PROCEDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. “O desconto 

de parcela indevida sobre verba de caráter alimentar, caracteriza de per si 

o dano presumido, dispensando a comprovação da extensão da lesão. 

(...) Constatada a má-fé e diante da inexistência de engano justificado, a 

restituição em dobro é medida que se impõe nos termos do art. 42 do CDC” 

(TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 83173/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 17/12/2014, Publicado no DJE 

21/01/2015). (Ap 85927/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

28/11/2016). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 
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essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, outro caminho não 

há, senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada, nos termos do 

art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, ao ressarcimento em 

dobro do valor pago pelos reclamantes, totalizando R$ 11.621,18 (onze mil 

seiscentos e vinte e um reais e dezoito centavos); 2- Determino que o 

valor da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos igualmente do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). 3-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) de indenização por danos morais; 4 - Determino que o valor 

da condenação pelo dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

5 – Declaro a rescisão contratual em nome e CPF dos reclamantes 

discutido nestes autos; Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da 

Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos 

apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para 

que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado por Juiz Leigo. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000698-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RODRIGO DALLAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000698-06.2019.811.0051 Polo Ativo: CLEBER RODRIGO DALLAGNOL 

Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLEBER 

RODRIGO DALLAGNOL contra ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

indenização por danos morais em razão de ter seu nome e CPF protestado 

indevidamente. Citado para os termos da ação (Id 18942484), o promovido 

não apresentou defesa. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Observa-se do conjunto probatório que a 

lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação 

probatória. Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do 

processo sem resolução do mérito, impondo-se o julgamento antecipado 

da questão de mérito. I – Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito no valor de R$ 793,23 inscrito junto ao 

Cartório de Protestos e Títulos desta Comarca, alegando que é inexistente, 

posto que possuía uma ação contra a Empresa SANTOS GARCIA 

COMERCIO DE VEICULOS, processo nº 8010278-31.2013.811.0051 onde 

teve o julgamento favorável, sustentando ainda que jamais foi cliente desta 

revenda, juntando certidão de protesto (Id 18850328), sentença nos autos 

nº 8010278-31.2013.811.0051 (Id 18850314), e extrato do DETRAN/MT (Id 

18850313), como meio de prova do protesto indevida. A reclamada, 

devidamente citada não apresentou defesa nos autos. Da análise dos 

autos, é possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a 

verossimilhança das articulações fáticas deduzidas na inicial. Com efeito, 

os documentos juntados a exordial demonstram que o autor teve 

conhecimento da dívida ao tentar realizar compras no credito, e que foi 

negado em virtude da existência do protesto. Por outro norte, verifico que 

os documentos dão embasamentos probatório no sentido de que houve 

execução, cobrança e transtornos, e que cabia ao ESTADO DE MATO 

GROSSO provar o legítimo protesto, porém não apresentou defesa nos 

autos e sequer juntou a Certidão de Dívida Ativa que deu fundamento ao 

protesto. Diante do arcabouço probatório produzido, entendo evidenciada 

conduta ilícita por parte do réu que resultou em um protesto indevido 

colocando em perigo os ativos financeiros do autor em demanda que não 

poderia ser parte. Assim, demonstrado que o requerido não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 373, II, do 

CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição aportados aos 

autos pelo autor, outra solução não resta senão a procedência da 

demanda. Portanto, a declaração da inexigibilidade do montante de R$ 

793,23 (setecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) 

referente a CDA nº 2017.61559, é medida que se impõe. Quanto à 

expedição de oficio ao DETRAN/MT para que este promova a retirada do 

nome do Autor do veiculo Marca/ Modelo: VW/Gol 1000, placas BJP-9069, 

Renavam: 0061430410,  ver i f i co  que o  processo n º 

8010278-31.2013.811.0051 citado nestes autos, inclusive com sentença 

anexo a inicial, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, 

obrigação esta, que deve ser requerida naqueles autos, sendo incabível 

referido pedido nesta oportunidade processual, motivo pelo qual, eis que 

necessário o indeferimento da pretensão do Autor. III – Do dano Moral 

Quanto à indenização por danos morais. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: 

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 
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Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emirja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). 

No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente um 

protesto de um titulo que encontra sendo discutido em outro processo, 

conforme afirma o próprio autor. Portanto, verifico que o titulo protestado 

ocorreu por culpa de terceiros e não do reclamado, não restando dúvida 

de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no 

entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre 

que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar 

o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a 

situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou 

contratempo que sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida 

de qualquer cidadão. Portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da parcial 

procedência do pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais considerações, por 

tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante na petição inicial, e, por conseguinte: JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais; DECLARO inexistente o debito 

discutido nestes autos. Confirmo a Liminar anteriormente deferida. Quanto 

às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de 

condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro 

de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001836-88.2019.811.0051 Polo Ativo: EDMILSON DE OLIVEIRA BATISTA 

Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

EDMILSON DE OLIVEIRA BATISTA contra ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando indenização por danos morais em razão de ter seu nome e 

CPF protestado indevidamente. Citado para os termos da ação, o 

promovido em sua defesa suscita preliminar de carência de ação, no 

mérito, defende ausência de dever em indenizar, requerendo a 

improcedência da ação. Houve replica da parte autora, ratificando os 

pedidos iniciais. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I - Preliminares de Carência da ação – Perda do Interesse 

de Agir A preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso em relação a 

ausência de interesse de agir não merece acolhimento, em que pese à 

argumentação da reclamada no sentido de inexistir interesse processual, 

razão não lhe assiste. Com efeito, não há necessidade de se esgotar as 

instâncias administrativas para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o 

legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade da 

jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. REJEITO, pois, a 

preliminar trazidas pelo Estado de Mato Grosso. Observa-se do conjunto 

probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa 

maior dilação probatória. Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de 

extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se o julgamento 

antecipado da questão de mérito. II – Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito no valor de R$ 336,57 inscrito junto 

ao Cartório Machado na Comarca de Jaciara-MT, alegando que é 

inexistente, posto que nesse período de 2013 recolhia imposta de sua 

motocicleta no Estado de Rondônia, onde referido veiculo encontra-se 

registrado, juntando certidão de protesto (Id 21933498), requerimento 

administrativo (Id 21933492), IPVA Estado de Rondônia (Id 21933136) e 

documento de sua motocicleta (Id 21933134), como meio de prova do 

protesto indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, 

sustentando a ausência de dever em indenizar, requerendo a 

improcedência da ação. Da análise dos autos, é possível concluir, após o 

exame dos elementos de prova, a verossimilhança das articulações 

fáticas deduzidas na inicial. Com efeito, os documentos juntados a exordial 

demonstram que o autor teve conhecimento da dívida ao tenta retirar a 

certidão negativa de débitos, os documentos dão embasamentos 

probatório no sentido de que houve execução e transtornos, e que cabia 

ao ESTADO DE MATO GROSSO provar o legítimo protesto, porém não 

trouxe documentos aos autos, nem sequer juntou a Certidão de Dívida 

Ativa que deu fundamento ao protesto. Diante do arcabouço probatório 

produzido, entendo evidenciada conduta ilícita por parte do réu que 

resultou em um protesto indevido colocando em perigo os ativos 

financeiros do autor em demanda que não poderia ser parte. Assim, 

demonstrado que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

diante da exegese do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pelo autor, outra solução não 

resta senão a procedência da demanda. Portanto, a declaração da 

inexigibilidade do montante de R$ 336,57 (trezentos e trinta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos) referente a CDA nº 2018.26071, é medida que 

se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos 

morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a 

Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

cobrança, inseriu de forma indevida o nome e CPF da parte reclamante por 

meio de protesto de titulo junto ao Cartório Machado situado na Comarca 

de Jaciara, causando-lhes prejuízos. Neste sentido: TJ-RS - Recurso Cível 

71006861595 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/07/2017 Ementa: 

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE CONTA 

BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR - Tratando-se de responsabilidade civil 

de pessoa jurídica de direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade 

civil objetiva, nos termos do disposto no artigo 37 , § 6º , da Constituição 
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Federal , "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." Caso 

concreto em que a prova produzida conforta a versão apresentada na 

inicial, segundo a qual houve bloqueio judicial equívocado de valores (R$ 

206,41) da conta bancária do demandante, situação que determina, 

presente a conduta comissiva, o dano e o nexo de causa, o dever de 

indenizar o prejuízo extrapatrimonial experimentado. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS - quantum indenizatório - Em relação ao valor 

indenizável a título de danos morais, entende-se que o montante fixado em 

sentença, de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o montante do valor 

indevidamente bloqueado, é suficiente para a finalidade compensatória... e 

pedagógica do instituto, sem representar enriquecimento sem causa do 

demandante. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95 e em 

atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71006861595, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 

28/06/2017). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais 

considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte: CONDENO o 

reclamado ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais; DECLARO inexistente o debito discutido 

nestes autos. DETERMINO que o valor da condenação arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros 

moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação 

do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 

(RE 870947 – STF). Confirmo a Liminar anteriormente deferida. Quanto às 

custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) 

requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001236-36.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMAR GOVARI (REQUERIDO)

ANA MARIA GOVARI (REQUERIDO)

WALDEMAR GOVARI (REQUERIDO)

ROSELEI MARLI GOVARI (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO OS 

AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico para devidos fins que foi 

recolhida a guia de diligência nº 12586, mas para o fiel cumprimento do 

mandado se faz necessário a complementação de 3 atos no valor de R$ 

12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor de R$ 

38,85 (trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a ser pago conforme 

portaria de nº 053/16. Deverá ser gerada a guia de pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo 

ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo. "

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000411-92.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERENTE)

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERIDO)

ELVIS ALOISIO WELTER (REQUERIDO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

ERI JOAO SCHUMACHER (REQUERIDO)

PEDRO PAULO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista os documentos apresentados na 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000780-86.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (REQUERENTE)
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R. F. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FAVALESSA DONINI OAB - SP239472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de alienação parental c/c pedido de 

modificação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos proposta 

por RAFAEL FAVALESSA DONINI em face de JANAÍNA GONÇALVES DE 

SOUZA, requerendo, em sede liminar, a guarda da menor MARIANA 

DONINI. Em id. 26051313, a parte autora informou que a requerida passou 

a residir na cidade de Fernandópolis/SP juntamente com a menor, 

informação esta que foi confirmada pela própria requerida por meio da 

petição contida em id. 26482972. É o relatório. Fundamento. 

Preliminarmente, denota-se que a menor e sua genitora residem atualmente 

na cidade de Fernandópolis/SP, conforme atesta as petições acima 

mencionadas. E, de acordo como artigo 147, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a competência para processar e julgar ações que versem 

sobre direito inerentes à criança e adolescentes, é determinada pelo 

domicílio de seus pais ou responsáveis. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que deve se aplicar a regra do art. 147, 

II, do ECA, qual seja, a do local onde as crianças se encontram atualmente, 

em atenção ao princípio do juízo imediato (CC 151.511/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 

07/11/2017). O entendimento encontra-se, inclusive, firmado em súmula, 

nos seguintes termos: “Súmula 383, STJ: A competência para processar e 

julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do 

domicílio do detentor de sua guarda.” Ademais, calha citar os seguintes os 

seguintes entendimentos jurisprudenciais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. A competência para 

processar e julgar a execução de alimentos é a do domicílio da parte 

alimentada-exequente (art. 100, II, do CPC), mesmo que a ação de 

alimentos tenha tramitado em outro foro. RECURSO PROVIDO EM 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70059058883, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

26/03/2014) (TJ-RS - AI: 70059058883 RS , Relator: Rui Portanova, Data 

de Julgamento: 26/03/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 27/03/2014)”. Destaque-se ainda, o entendimento 

do professor Valter Kenji Ishida, em sua obra Estatuto da Criança e do 

Adolescente, vejamos: “Portanto, a regra do juízo imediato originária do art. 

147, incisos I e II, do ECA, contém a seguinte disciplina: Estando o menor 

sob a responsabilidade de outra pessoa, prevalece a competência do juízo 

do domicílio deste, em prejuízo do domicílio dos genitores. Abrange, 

portanto, o tutor, o guardião e o guardião de fato.” (Valter Kenji Ishida, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 7ª Ed., Edit. Atlas, pág. 224) 

Dispositivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 147, inciso II, do ECA, 

bem como, sob o amparo legal da súmula 383 do STJ, DECLINO a 

competência para processar e julgar a presente ação ao Foro da Comarca 

de Fernandópolis/SP, devendo a mesma tramitar perante a Vara da 

Infância e Juventude (art. 148, do ECA). Procedam-se as baixas de estilo 

remetendo os presentes autos ao aludido juízo. Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-22.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. Z. B. (REQUERENTE)

P. L. Z. B. (REQUERENTE)

A. P. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA KARULINY ALVES OAB - MT0020264A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recebo a inicial. Considerando a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se o disposto no 

artigo 334, do Código de Processo Civil. Após, cite-se e notifique-se a 

parte requerida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este juízo, no fórum desta comarca, na referida 

solenidade, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos. Intime-se o requerente, por Dje, para que compareça a 

solenidade aprazada. Anote-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do requerente ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, § 8º, do CPC). Às providências. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000871-79.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. F. D. B. (REQUERIDO)

Y. S. F. D. B. (REQUERIDO)

L. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Acolho cota ministerial (id. 25934510). Assim, para melhor análise 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela acerca da guarda da 

menor formulado nestes autos, defiro a cota ministerial e determino a 

realização de estudo psicossocial com as partes e a criança, para 

verificar a atual situação do infante. Assim sendo, NOMEIO o(a) 

psicólogo(a) do juízo e o(a) assistente Social para que o faça de forma 

detalhada, relatando as condições sociais e econômicas da família. 

Assinalo o prazo imprescindível de 10 (dez) dias úteis para a elaboração 

do laudo. Com a vinda aos autos do respectivo laudo, dê-se vista ao 

Ministério Público para que se manifeste. Após, conclusos para 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-22.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. Z. B. (REQUERENTE)

P. L. Z. B. (REQUERENTE)

A. P. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA KARULINY ALVES OAB - MT0020264A (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 290949/2020 Autos de Origem: 

1000545-22.2019.8.11.0029 Pje Solicitante/Requerente: Ana Beatriz 

Zerbati Botelho e Pedro Luis Zerbati Botelho, rep. por sua genitora Ana 
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Paula Zerbati Solicitado/Requerido: Luis Carlos Botelho CERTIDÃO Certifico 

para os devidos fins, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 290949/2020 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 14 de abril de 2020, às 12h30min 

(MT). Certifico, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 07 de janeiro de 

2020. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001344-65.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. (EMBARGADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de embargos à execução em que parte autora 

pugna pela gratuidade de justiça. Acerca deste pedido, não se pode 

pretender que o Estado assuma ônus da parte quando não evidenciada a 

necessidade real ou essa comprova/justifica a insuficiência necessária 

para a concessão do benefício da gratuidade, que não é amplo e absoluto. 

Portanto, possível condicionar a concessão da gratuidade à comprovação 

da miserabilidade jurídica afirmada, mormente se o conjunto dos autos faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre e não caber ao 

Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de impossibilidade de prover aquelas dos que realmente necessitam. 

O magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, quando tiver 

fundadas razões para crer que a parte que pugna não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a declaração 

de pobreza prevista no art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção 

relativa e o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se 

houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Não obstante afirme o 

requerente ser hipossuficiente, ausente nos autos, elementos aptos a 

demonstrar a necessidade. Isso porque, além de ter constituído advogado 

particular, discute a resolução contratual de vulto considerável, o que 

pressupõe que possui condições de arcar com as custas e taxas 

judiciárias. Conforme bem prevê o Tribunal de Justiça deste estado o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do 

artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Se as circunstâncias apresentadas pelo 

agravante não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com 

os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser 

indeferida. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018) Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça 

gratuita, pelo que determino a intimação do requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias trazer aos autos as respectivas guias de recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e conclusos. Com 

a juntada do comprovante de referido pagamento retornem os autos para 

análise da inicial. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 07 de 

janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001184-40.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Acolho cota ministerial (Id. 26688720). Assim, para melhor análise 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado nestes autos, 

entendo necessária a realização de estudo psicossocial. Assim sendo, 

NOMEIO o(a) Psicólogo(a) do Juízo e o(a) Assistente Social para que o 

faça de forma detalhada, relatando as condições sociais e econômicas da 

família. Assinalo o prazo imprescindível de 10 (dez) dias para a 

elaboração do laudo. Com a vinda aos autos do respectivo laudo, dê-se 

nova vista ao Ministério Público para que se manifeste. Após, conclusos 

para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro de 2020. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000475-39.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YALUHA NAFUKUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos, Acolho cota ministerial (Id. 26636582) e determino: a) a intimação 

da parte autora, para que junte aos autos os documentos pessoais dos 

demais filhos, posto que da narrativa da exordial e certidão de óbito, o de 

cujus deixou 6 (seis) filhos menores. Todavia, somente consta nos autos 

a certidão de nascimento de 3 (três) filhos; b) a intimação da Secretaria de 

Estado de Educação, para que informe a eventual existência de verbas 

rescisórias do de cujus, ainda não recebidas. c) após, nova vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001238-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que 

BANCO BRADESCO move em face de ANTONIO ROBERTO PINTON 

JUNIOR, já qualificados no encarte processual. É o relatório. Decido. 

Cite-se a parte executada, na forma requerida na inicial para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, registrando 

que, em sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (art. 827, parágrafo 1º do CPC). Por 

ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o oficial de justiça 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os 

executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os 

fins do artigo 915, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da 

aludida penhora. Caso não encontre os executados, sejam arrestados 

tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC). 

Defiro ao senhor oficial de justiça, a prerrogativa do § 1° do artigo 212, do 

Código de Processo Civil, devendo este agir com as demais cautelas 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001238-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: Dr. MAURICIO 

COIMBRA GUILHERME FERREIRA - OAB/MG 91811, para que 

providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos, haja vista que o executado ANTONIO ROBERTO 

PINTON JUNIOR reside em local não atendido pela entrega domiciliar de 

correspondência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-34.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR JOSE LARENTIS (EXECUTADO)

LARENTIS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Decisão ID 24170489 que determinou a intimação pessoal, 

bem como da devolução da carta sem a intimação do executado (ID 

25972218), impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) 

Requerente na pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: Dr. 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE21678-D, para que 

providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001118-60.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LISTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOLIN MANOEL RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: Dr. MAYCK FEITOSA 

CAMARA - OAB/GO 33571, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ROSSI 05848820929 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA:Certifico que a quilometragem a ser 

percorrida para o cumprimento da diligência do Mandado de Busca e 

Apreensão é de 8 zonas urbanas (ida/volta), no valor de R$12,95, 

perfazendo o valor de R$103,60 (cento e três reais e sessenta centavos); 

pois está faltando a complementação de R$77,70(setenta e sete reais e 

setenta centavos), a ser pago conforme portaria de nº 053/16, o 

respectivo valor da diligência é por ser cumprida por dois oficiais de 

justiça. Deverá ser gerada a guia de pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o 

comprovante de pagamento para este Juízo. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001098-69.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da correspondência 

sem a citação da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-22.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000006-22.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARCELINA RENHIRI O REQUERIDO: BCV - BANCO DE 

CREDITO E VAREJO S/A. No caso em comento, a parte requerente pode 

ser considerada miserável, razão pela qual, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça em sua integralidade, na forma do art. 

98, §1º, do CPC. 2- Designo audiência de conciliação a ser realizada em 

data a ser marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo 

as partes estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público. 3- 

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da 

parte ré à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e 

será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 4- 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública. 5- Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. Canarana, 13 

de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-29.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000012-29.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: SCAGLIA 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos, etc. A parte autora requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: proprietário de caminhão. Desse modo, havendo nos autos 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Canrana, 13 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DIEHL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 

1001175-78.2019.8.11.0029 INDEFIRO O BEM DADO EM GARANTIA, ante 

a não aceitação do exequente, bem como não atender à ordem legal, não 

justificando a impossibilidade de pagamento em dinheiro. A fim de 

preservar pelo princípio da cooperação, intime-se a parte executada para 

fins de depósito de dinheiro em 03 (três) dias da quantia devida, sob pena 

de realização de Bacenjud. 13 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMAO Magistrado

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-07.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000007-07.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARCELINA RENHIRI O REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos, No caso em comento, a parte requerente pode ser considerada 

miserável, razão pela qual, DEFIRO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça em sua integralidade, na forma do art. 98, §1º, do 

CPC. 2- Designo audiência de conciliação a ser realizada em data a ser 

marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes 

estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público. 3- Ressalta-se 

que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 4- 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública. 5- Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. Canarana, 13 

de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001249-35.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): JOCIMAR GONCALVES DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1- Defiro à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. 2- Considerando que neste 

tipo de ação não há possibilidade de acordo em audiência de conciliação, 

cite-se a parte ré no endereço mencionado na inicial, para apresentar 

resposta, com as advertências legais. Canarana, 13 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da correspondência 

sem a citação dos executados (correspondência devolvida ID 27967799).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-17.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SAULIANO SATIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 653 de 2710



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação da contestação 

por parte da autarquia previdenciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001173-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da correspondência 

sem a citação dos executados (documento ID 27971193).

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001330-81.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARSANGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001330-81.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REU: JOSE 

MARSANGO Vistos etc. Trata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido 

de liminar proposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A em face de Jose Marsango, afirmando que em que pese decisão 

liminar conferida na ação 1000141- 05.2018.8.11.0029, o réu causa 

empecilhos para o regular deslinde da obra. Assim, requer em sede de 

tutela antecipada a expedição de mandado liminar de manutenção da 

posse, com a respectiva ciência do réu, bem como reforço policial caso 

necessário. Documentos acostados aos autos. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

RECEBO a presente exordial eis que presente os requisitos legais dos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015. Verifico que a pretensão se amolda ao 

conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela 

provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos 

autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa 

ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais 

aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência 

em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo 

eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela 

dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial 

íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. 

Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências 

do artigo 303 do NCPC, com a indicação do pedido de tutela final, a 

exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou o § 

4º, com a indicação correta do valor da causa. Pois bem, para concessão 

da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, necessário que 

estejam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/2015, 

quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se 

como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato 

existe. Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio que a 

demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação 

principal. Nota-se que se trata de obra de caráter público, ante a 

declaração proferida na Resolução Autorizativa nº 6.633/2017 – ANEEL, a 

qual apôs como utilidade pública a área discutida nos autos. Não obstante, 

já há acordo judicial admitindo a servidão administrativa sobre a área em 

questão (1000141- 05.2018.8.11.0029). Contudo, durante o trâmite das 

obras, o requerido impediu o regular decurso da obra, visto alegar que a 

área lhe pertencia. Nota-se nos autos que o requerente apresentou 

memorial descritivo e documentos que comprovam que a área a qual a 

obra é realizada está eivada de servidão administrativa, já averbada em no 

Cartório de Registro de Imóveis. Ainda que assim não fosse, e de fato a 

terra pertence realmente ao requerente, trata-se de obra de utilidade 

pública, a qual o interesse privado cede ao interesse público, cabendo ao 

requerido, se a terra realmente lhe pertencesse, ajuizar ação de 

indenização, ante poder configurar hipótese de desapropriação indireta. 

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a proposição de medidas com caráter urgente 

(medidas cautelares, antecipação de tutela). Partindo dessas premissas, 

vislumbro nos autos os elementos necessários à concessão da tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada, tendo em vista a ausência 

da probabilidade do direito e a o perigo da demora processual. Ante o 

exposto, neste estágio processual, ante a ausência de ampla 

probabilidade do direito, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

em caráter antecipatório, pela presença dos requisitos elencados na tutela 

de urgência, conforme acima fundamentada. EXPEÇA-SE MANDADO 

LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE, devendo o oficial de justiça 

utilizar-se de força policial, caso necessário. DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CEJUSC - Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência. Proceda o Senhor Gestor 

Judiciário em parceria com o Gestor do CEJUSC a designação da referida 

audiência, com a maior brevidade possível. Cite-se/Intimem-se as partes, 

devendo contestar caso queira. Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001146-28.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN DEERE BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON PIACENTINI (REU)

SERGIO PIACENTINI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista as devoluções 

das cartas de citações sem entrega aos destinatários.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da 

correspondência sem entrega ao destinatário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001143-73.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LASTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da 

correspondência sem a citação da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-68.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA SALETE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista certidão de 

decurso de prazo retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000738-37.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO EMIDIO DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAVID JAZINSKI (REU)

DIEGO VINISSIOS JAZINSKI (REU)

 

NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO OS 

AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: (Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO, em que é polo ativo: Altamiro Emidio de Almeida 

Junior, compareci ao endereço mencionado, e ali estando NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO de: Jose David Jazinski, em virtude de 

não ser localizado, fui informada por seu genro que o Sr. Jose David está 

viajando para o Estado do Paraná e só retornará final do mês de 

Janeiro/2020. Nestes termos, devolvo o mandado à secretaria.)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-66.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE GOMES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000016-66.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

REGIANE GOMES CARVALHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. 

Trata-se de ação previdenciária com pedido de tutela de urgência, movida 

em desfavor do INSS. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o 

procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e 

celeridade”, define, como objetivos próprios da tutela de cognição 

sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da realização de um direito 

ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um 

direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar um direito em vista 

de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum” 

Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à tutela de urgência, em 

torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, a 

verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade da ocorrência 

de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a possibilidade de 

ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva e a prova inequívoca. Partindo desse preceito, entendo 

que não se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a 

tutela de urgência pedida. Isso porque as provas carreadas aos autos, 

por si só, não demonstram que a parte autora tenha preenchido todos os 

requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Entende-se 

por prova inequívoca, capaz de influir no convencimento do magistrado, 

aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte autora, se a 

sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está 

examinando o pedido de antecipação da tutela. Nesse aspecto, registro 

que os documentos apresentados pela parte autora não representam, a 

meu sentir, a prova inequívoca, sendo, na verdade, elemento de 

convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de deferimento 

do benefício previdenciário pleiteado. Diante disso, entendo que a tutela de 

urgência pretendida não encontra respaldo legal, vez que as provas até 

então produzidas nos autos não são suficientes para caracterizar o direito 

da parte autora. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 

Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais. Canarana, 

14 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-81.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000015-81.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARCELINA RENHIRI O REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA No caso em comento, a parte requerente pode ser considerada para 

fins de justiça gratuita, razão pela qual, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça em sua integralidade, na forma do art. 

98, §1º, do CPC. 2- Designo audiência de conciliação a ser realizada em 

data a ser designada de acordo com a pauta do CEJUSC, certificando-se 

nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou 

Defensor Público. 3- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado 

da parte autora ou da parte ré à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. 4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

advogado, ou pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública. 

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. 

Canarana/MT, 14 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000603-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

ORILDO LUIZ SANGALETTI (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao executado, Orildo Luiz Sangaletti, na pessoa de seu patrono, 

para que, no prazo legal, forneça os dados bancários para que seja 

possível a transferência do valor bloqueado, nos termos determinados 

pela Decisão ID 24172198.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001330-81.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARSANGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 04 de março de 2020, às 

13h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001330-81.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARSANGO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): Dr. RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB/MT 8184-A, para que providencie(m) o depósito 

da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR SHIGUERU TAKAMORI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista as informações 

prestadas pelo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI TEREZINHA MATTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000653-85.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: LORENI TEREZINHA 

MATTE Vistos. Defiro o pedido de busca de endereço via BACENJUD, a 

qual procedo nos termos do comprovante anexo. Havendo resultado 

positivo, cumpra-se o retro despacho no endereço consultado. No mais, 

havendo resultado negativo ou indiferente, vista dos autos à parte autora 

para manifestar-se no prosseguimento do feito, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 31 de outubro de 2019. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000871-79.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. F. D. B. (REQUERIDO)

Y. S. F. D. B. (REQUERIDO)

L. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista as informações prestadas pela 

assistente social.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000433-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO BRENTANO (REQUERENTE)

LUCIA BRENTANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 73294152191 (REQUERIDO)

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALTER SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Decisão ID 27953349 e do Acórdão ID 27331520, 

impulsiono os autos para que a parte autora, caso queira, manifeste-se, 

no prazo legal, haja vista que o veículo objeto da demanda foi sequestrado 

conforme certidão ID 17428298 de 17/01/2019.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000780-86.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (REQUERENTE)

R. F. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISI CRISTINA ZAFALON OAB - SP213101 (ADVOGADO(A))

RAFAEL FAVALESSA DONINI OAB - SP239472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de alienação parental c/c pedido de 

modificação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos proposta 

por RAFAEL FAVALESSA DONINI em face de JANAÍNA GONÇALVES DE 

SOUZA, requerendo, em sede liminar, a guarda da menor MARIANA 

DONINI. Em id. 26051313, a parte autora informou que a requerida passou 

a residir na cidade de Fernandópolis/SP juntamente com a menor, 

informação esta que foi confirmada pela própria requerida por meio da 

petição contida em id. 26482972. É o relatório. Fundamento. 

Preliminarmente, denota-se que a menor e sua genitora residem atualmente 

na cidade de Fernandópolis/SP, conforme atesta as petições acima 

mencionadas. E, de acordo como artigo 147, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a competência para processar e julgar ações que versem 

sobre direito inerentes à criança e adolescentes, é determinada pelo 

domicílio de seus pais ou responsáveis. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que deve se aplicar a regra do art. 147, 

II, do ECA, qual seja, a do local onde as crianças se encontram atualmente, 

em atenção ao princípio do juízo imediato (CC 151.511/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 

07/11/2017). O entendimento encontra-se, inclusive, firmado em súmula, 

nos seguintes termos: “Súmula 383, STJ: A competência para processar e 

julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do 

domicílio do detentor de sua guarda.” Ademais, calha citar os seguintes os 

seguintes entendimentos jurisprudenciais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. A competência para 

processar e julgar a execução de alimentos é a do domicílio da parte 

alimentada-exequente (art. 100, II, do CPC), mesmo que a ação de 

alimentos tenha tramitado em outro foro. RECURSO PROVIDO EM 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70059058883, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

26/03/2014) (TJ-RS - AI: 70059058883 RS , Relator: Rui Portanova, Data 

de Julgamento: 26/03/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 27/03/2014)”. Destaque-se ainda, o entendimento 

do professor Valter Kenji Ishida, em sua obra Estatuto da Criança e do 

Adolescente, vejamos: “Portanto, a regra do juízo imediato originária do art. 

147, incisos I e II, do ECA, contém a seguinte disciplina: Estando o menor 

sob a responsabilidade de outra pessoa, prevalece a competência do juízo 

do domicílio deste, em prejuízo do domicílio dos genitores. Abrange, 

portanto, o tutor, o guardião e o guardião de fato.” (Valter Kenji Ishida, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 7ª Ed., Edit. Atlas, pág. 224) 

Dispositivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 147, inciso II, do ECA, 

bem como, sob o amparo legal da súmula 383 do STJ, DECLINO a 

competência para processar e julgar a presente ação ao Foro da Comarca 

de Fernandópolis/SP, devendo a mesma tramitar perante a Vara da 

Infância e Juventude (art. 148, do ECA). Procedam-se as baixas de estilo 

remetendo os presentes autos ao aludido juízo. Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000363-70.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. L. (REQUERENTE)

D. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE PROCESSO n. 

1000363-70.2018.8.11.0029 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: DIVINA LEMES DA 

SILVA Endereço: Chácara Thiami, S/N, PROXIMO AO POSTO ALVORADA, 

ESTRADA RURAL, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 Nome: 

FRANCIELLY DE SOUSA LEMES Endereço: Chácara Thiami, S/N, PROXIMO 

AO POSTO ALVORADA, ZONA RURAL, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000 POLO PASSIVO: Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Sentença de 

Interdição decretada neste Juízo, acima identificada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste edital. Nome da interditada: FRANCIELLY DE 

SOUSA LEMES Nome da curadora: DIVINA LEMES DA SILVA Causa da 

interdição: a interditada é portadora de Síndrome de Down. Limites da 

curatela: interdição apenas no que concerne ao exercício pessoal de atos 

de autogestão socioeconômica. Desta forma, a Sentença decretou a 

interdição de FRANCIELLY DE SOUZA LEMES, declarando-a relativamente 

incapaz. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VINICIUS 

FELIPE KOESTER WESOLOWSKI, digitei. Canarana-MT, 4 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000006-22.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 18 de março de 2020, às 

12h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34781658

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-81.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 

13h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34781658

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000007-07.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 

12h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34781658

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001160-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. D. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA DE ABREU DIAS OAB - 563.887.131-49 (REPRESENTANTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, através de seus patronos, acerca da perícia médica designada 

para o dia 03/02/2020, às 10:00 hrs, nos moldes determinados pela 

informação retro.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente. Após o decurso do prazo solicitado, fica, desde já, a parte 

requerente intimada a se manifestar, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-58.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARSENIO ANTONIO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES HENRIQUE GARCIA PRIOR OAB - SP173826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO ANDRE SOARES DICKMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000023-58.2020.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ARSENIO ANTONIO DE FREITAS EXECUTADO: OTAVIO 

ANDRE SOARES DICKMANN Vistos, etc. 1 – Cite-se o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de penhora de bens. 2 – 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução; caso o executado pague a dívida no prazo de 03 (três) dias os 

honorários serão reduzidos pela metade. 3 – O executado poderá opor 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do Código de Processo Civil. 4 – Não efetuado o 

pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de Justiça penhorar tantos 

bens quantos bastem para a satisfação da dívida, avaliando-os e 

intimando o executado da penhora e da avaliação realizadas. 5 – Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC. 6 – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de 

execuções que tramitam nesta Vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, 

somente será deferida uma consulta a cada sistema informatizado 

(Renajud, Bacenjud e Infojud) com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, já que a obrigação legal de indicar bens à penhora 

competente à própria parte exequente. 7 – Na oportunidade, importante 

também consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de consulta aos sistemas informatizados seja acolhido. 8 – Não 

havendo bens para a penhora, serão os autos arquivados na forma do 

art. 921, III, §§ 1º a 5º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação. Canarana, 20 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-61.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DA SILVA - TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

MAGDA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA:Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE PENHORA e AVALIAÇÃO, compareci em 04/11/2019 às 16 

horas e em 06/11/2019 às 18:30 horas na Rua Palmitos, nº 678 – Morado 

do Sol, Comarca de Canarana-MT, e ali estando NÃO FOI POSSIVEL 

PROCEDER A PENHORA, tendo em vista que encontrei no endereço acima, 

apenas bens que guarnecem a residência da executada, a saber: fogão, 

geladeira, televisor, cama, sofá, guarda-roupa, maquina de lavar, os quais 

estão amparados pela impenhorabilidade da Lei 8.009 de 29 de março de 

1990. Diante do exposto, devolvo o mandado para a Secretaria."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REYES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78725 Nr: 4035-69.2019.811.0029

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gupy Serra Bargão Robalo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Trata-se de pedido de Habilitação de Crédito proposto por Carlos Gupy 

Serra Bargão Robalo.

 Intime-se o requerido para manifestar-se nestes autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60918 Nr: 1539-38.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 DECISÃO - [101013]

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 18 

(dezoito) de fevereiro de 2020, às 16h30min (MT).

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o réu para comparecer à solenidade designada.

b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público à fls. 05 e 

pela defesa à fls. 69.

c) Intime-se a Defesa.

d) Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Canarana/MT, 27 de novembro de 2019.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66938 Nr: 1442-04.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

acusado para que apresente suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50063 Nr: 1791-12.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NERES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de execução previdenciária no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 À fls. 28/29 fora juntado comprovante de resgate de depósito judicial.

 É o relatório. Decido.

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante da expedição de RPV, DECLARO 

EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70656 Nr: 4041-13.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO FASSBINDER COPATTI, JUSCILENE 

PEREIRA DA CUNHA, LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL, RICARDO GOMES 

DOS REIS, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 SENTENÇA – COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –PROCEDÊNCIA EM PARTE – 

[10221]

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de RICARDO GOMES DOS REIS, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; LORAN 

VINICIUS DE LIMA MACIEL, qualificado nos autos, pela suposta prática do 

crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; DÉLCIO FASSBINTER 

COPATTI, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 349-A do 

código Penal e Art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06; RAFAEL 

WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, pela suposta 

prática dos crimes previsto no Art. 2ª da Lei 12.850/13, art. 349-A do 

código Penal e Art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06 e JUSCILENE PEREIRA 

DA CUNHA, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 349-A do 

código Penal e Art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que desde data incerta no ano de 2018, o acusado 

Rafael Wanderson de Souza Pereira, integra, pessoalmente, organização 

criminosa

Na data de 16 de setembro de 2018, durante o período noturno, o acusado 

Rafael Wanderson de Souza Pereira foi ate a residência situada na Rua 

Campo Novo, nº 188, Bairro Jardim Bela Vista, Canarana/MT. Na ocasião, 

entregou 06 (seis) celulares, 1 (um) carregador, 1 (uma) bateria, 1 (uma) 

faca e 4 (quatro) porções de maconha para Délcio Fassbinter Copatti.

Nessa toada, o acusado Rafael Wanderson de Souza Pereira informou a 

Délcio Fassbinder Copatti que integra o Comando Vermelho e por esta 

razão, Délcio deveria entregar s aludidos bens na cadeia pública para 

Ricardo Gomes dos Reis, Loran Vínicius de Lima Maciel e Anderson 

Valério Chaves, a fim de saldar uma dívida com a organização criminosa 

[FATO 1].

Conforme se depreende da denúncia, em 17.09.2018, os denunciados 

Rafael, Délcio e Juscilene, promoveram e intermediaram a entrada de 

aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em 

estabelecimento o prisional [FATO 2].

Consta ainda que, em data incerta no ano de 2018, os acusados Rafael, 

Délcio, Juscilene, Ricardo, Loran e Anderson, associaram-se para a 

prática do tráfico de drogas.

Outrossim, nos dias 16 e 117 de setembro de 2018, Rafael, Délcio e 

juscilene transportaram drogas, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal. [FATO 3].

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial de fls. 16/19.

À fls. 194/194-v foi determinada a notificação dos denunciados para 

apresentar defesa prévia.

Os réus RICARDO, LORAN, DÉLCIO E RAFAEL foram notificados (fls. 214) 

e apresentaram defesa prévia (fls. 257/258). A ré JUSCILENE foi 

notificada (fls. 256).

Designada audiência de instrução e julgamento (fls. 259).

Audiência instrutória foi realizada em 27.03.2019, onde foi procedida com 

a inquirição das testemunhas Welington Fonseca dos Santos; Claiton 

Antônio Souza Miranda e Valdivino Vital Amordivino (termo fls. 301), bem 

como foi procedido com o interrogatório dos réus (termos fls. 300), cujos 

depoimentos foram gravados e encontram-se acostados na mídia de fls. 

302. Na mesma ocasião, os acusados Ricardo, Anderson, Loran, Rafael e 

Juscilene tiveram sua prisão preventiva revogada. Permanecendo 

segregado apenas o acusado Délcio.

Houve desmembramento do feito em relação ao Acusado Anderson 

Valério Chaves (fls. 363).

A Defesa do acusado Délcio Fassbinder Copatti requereu a revogação da 

prisão preventiva (fls. 377/378).

O representante do ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido 

(fls. 387)

Em fundamente decisão, foi mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 

388/389).

O Ministério Público apresentou alegações fimais, pugnando, inicialmente, 

pela aplicação do instituto da Emendatio Libelli para incluir a causa de 

aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, no crime previsto 

no artigo 35 da Lei 11.343/06. Ao final, requereu a procedência total da 

denúncia (fls. 379/387).

A defesa dos réus apresentou alegações finais, pugnou pela absolvição 

dos réus (fls. 391/395 e 401/404).

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

2. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de RICARDO GOMES DOS REIS, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; LORAN 

VINICIUS DE LIMA MACIEL, qualificado nos autos, pela suposta prática do 

crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; DÉLCIO FASSBINTER 

COPATTI, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 349-A do 

código Penal e art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06; RAFAEL 

WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, pela suposta 

prática dos crimes previsto no Art. 2ª da Lei 12.850/13, art. 349-A do 

código Penal e Art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06 e JUSCILENE PEREIRA 

DA CUNHA, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 349-A do 

código Penal e Art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06.

Na ocasião da apresentação das alegações finais, o Ministério Público 

pugnou pela aplicação do instituto da Emendatio Libelli, para inclusão da 

causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 

11.343/06, no crime do artigo 35 do mesmo diploma legal.

Pois bem. O art. 383 do CPP disciplina que o juiz poderá, sem modificar a 

descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica 

diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Nesse ínterim, verifica-se que, em regra, o momento oportuno para a 

emendatio libelli é a prolação da sentença até porque, ordinariamente, este 

é o momento sucedâneo ao encerramento da instrução processual.

Considerando o contexto probatório dos autos, denota-se que a atribuição 

é cabível.

Desta forma, ATRIBUO a causa de aumento de pena prevista no art. 40, 

inciso III, da Lei 11.343/06, aos acusados, para o crime previsto no art. 35, 

caput, do mesmo diploma legal.

Deixo de atribuir a presente inclusão, neste momento, em relação ao 

acusado Anderson, uma vez que os autos foram desmembrados em 

relação ao referido réu.

Ultrapassada a questão preliminar, passo á análise do mérito, 

perpassando pela adequada análise da materialidade e da autoria delitiva.

Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, a responsabilidade criminal será analisada de forma 

destacada e separada, isto é, cada réu e delito isoladamente.

2.1. Dos réus RICARCO GOMES DOS REIS e LORAN VINICIUS DE LIMA 

MACIEL:

2.2.1. Do crime de associação para o tráfico [art. 35, “caput”, Lei nº 

11.343/06 c/c art. 40, VI, Lei 11.343/06]:

O delito de associação para o tráfico – artigos 35, ambos da Lei nº 

11.343/2006 – está assim redigido:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Procedendo-se a uma atenta leitura do preceito legal supra e tendo em 

conta os ensinamentos doutrinários a respeito do tema (ANDREUCCI, 

Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. São Paulo: Saraiva, 2011, 8ª 

ed., pg. 233/259; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais 

Penais Comentadas. São Paulo: RT, 2009, pg. 343/363; DE LIMA, Renato 

Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodivm, 

2014, pg. 723/725), denota-se que a figura delitiva em questão 

consubstancia a chamada quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito 

de entorpecentes, requerendo, para sua configuração, estabilidade e 

permanência da respectiva associação criminosa, ainda que nenhum dos 

crimes por ela planejados venha a se concretizar, considerada a 

expressão “reiteradamente ou não”.

Colidindo o acervo probatório produzidos nesta ação penal, detém-se que 

não restou amplamente comprovado o crime de associação para o tráfico 

de substâncias ilícitas, imputado aos acusados.

Isso porque, conforme de depreende dos depoimentos colhidos, não se 

revelou ser a droga levada pelo Acusado Délcio na Cadeia Pública, 

destinada aos acusados, não demonstrando a permanência e estabilidade 
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necessárias para a configuração do dolo de se associar dos envolvidos.

Assim, não há que se falar em associação para o tráfico, eis que não 

existem nos autos provas acerca da estabilidade, permanência e 

habitualidade, requisitos imprescindíveis para a capitulação do delito 

previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Associar-se para traficar ? ainda que o tráfico não se exercite ? não é o 

mesmo que coparticipar de tráfico. Para a modalidade prevista no artigo 35 

da mencionada Lei nº 11.343/06, mister se faz a inequívoca demonstração 

de que a ligação estabelecida entre os acusados tenha sido assentada 

com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda 

que este fim não se realize.

Assim, os indícios são insuficientes para respaldar uma condenação, não 

havendo nos autos quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência do 

delito de associação para o tráfico.

Diante da ausência de provas suficientes para a condenação, a medida 

que se impõe é absolver os acusados quanto ao crime de associação 

para o tráfico, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal.

2.2. Do réu DÉLCIO FASSBINDER COPATTI:

Imputa-se ao réu a suposta prática dos delitos de favorecimento real (art. 

349-A do código Penal), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 

11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06).

2.2.1. Do crime de favorecimento real [art. 349-A, CP]:

Consta da denúncia que em 17.09.2018, na Cadeia Pública de 

Canarana/MT, o denunciado Délcio promoveu a entrada de aparelhos 

telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em 

estabelecimento prisional.

O tipo penal encontra previsão no art. 349-A do Código Penal e possui a 

seguinte redação: “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a 

entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, 

sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se 

que as provas são seguras de que o réu praticou o delito, impondo-se, 

destarte, a condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante 

(fls. 19), Boletim de Ocorrências (fls. 20/21), Termo de Exibição e 

Apreensão (fls. 22), Relatório Final (fls. 89/90) e declarações das 

testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial.

A testemunha, Agente Penitenciário, Wellington Fonseca dos Santos, ao 

ser inquirido em Juízo (mídia fls. 302), relatou que no dia dos fatos avistou 

o acusado invadindo as dependências da Cadeia Pública, por meio das 

Câmeras e prontamente foi verificar o local, encontrando o acusado com 

alguns aparelhos celulares.

A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, especialmente 

porque houve a confissão espontânea do réu durante a instrução penal.

Desta feita, deflui-se que as provas colhidas durante o inquérito policial e 

corroboradas no decorrer da instrução dão conta de que o réu de fato 

promoveu favorecimento real.

 Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos 

autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória ao 

acusado, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a 

autoria do crime de favorecimento real.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludentes de ilicitude; não agiu 

o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

 Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois 

o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato 

não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem 

não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, 

tendo por base seu conceito analítico, a condenação do réu é medida que 

se impõe.

 2.2.1. Do crime de tráfico de drogas [art. 33, “caput”, Lei nº 11.343/06]:

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se 

que as provas são seguras de que o réu praticou o delito de tráfico de 

drogas, impondo-se, destarte, a condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante 

(fls. 19), Boletim de Ocorrências (fls. 20/21), Termo de Exibição e 

Apreensão (fls. 22), Laudo Pericial (fls. 75/76), Mídia (fls. 78), Relatório 

Final (fls. 89/90) e declarações das testemunhas prestadas na fase 

inquisitorial e judicial.

A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, especialmente 

porque houve a confissão espontânea do réu durante a instrução penal.

A testemunha, investigador de Polícia, Valdivino Vital Amordivino, ao ser 

inquirido em Juízo (mídia fls. 302), relatou que tomou conhecimento dos 

fatos no amanhecer, uma vez que o acusado foi abordado pelo Policial 

Plantonista, com uma camisa encobrindo o rosto e sob o telhado da Cadeia 

Pública. No momento de sua oitiva, o acusado Délcio contou com riqueza 

de detalhes a sua empreita, dizendo os nomes dos beneficiários do 

entorpecente e também dos celulares, aduzindo que estava agindo em 

mando do alcunhado “Fortaleza” (Rafael).

 Acrescentou que o acusado relatou dever valores à facção “Comando 

Vermelho” e que sua ação iria abater essa dívida relacionada à aquisição 

de entorpecente. Momento em que foram em busca do “Fortaleza” (Rafael) 

e o encontraram chegando a sua residência.

A testemunha, Agente Penitenciário, Wellington Fonseca dos Santos, ao 

ser inquirido em Juízo (mídia fls. 302), relatou que no dia dos fatos avistou 

o acusado invadindo as dependências da Cadeia Pública, por meio das 

Câmeras e prontamente foram verificar o local e encontramos o acusado 

com alguns celulares. Questionamos o acusado se ele estaria portando 

algo a mais, ele disse que não. Após, foi efetivaram a comunicação da 

Policial Civil, uma vez que o réu informou de uma possível pessoa que 

estava lhe pagando para ir na Cadeia Pública, pra passar esses celulares. 

(...)

 A testemunha acrescentou, que o acusado pulou o muro da Cadeia 

Pública e quando o avistou já foi ao seu encontro, momento em que ele se 

escondeu em um lugar bem escuro, afirmando ter pego os celulares de 

posse do acusado, ao passo, que a droga, foi encontrada um pouco mais 

tarde, ao voltar ao local onde o acusado foi encontrado e com a ajuda de 

lanterna.

Informou, por fim, que o acusado não contou há quem seriam entregues 

os telefones e a droga.

Ao ser interrogado em Juízo (mídia fls. 302), o réu confessou a prática 

delituosa, aduzindo estar sendo ameaçado.

O Laudo Pericial Definitivo de Substância Entorpecente nº 

310-2.04.2018.012382-01 apresentou resultado positivo para a presença 

de maconha (fls. 75/76).

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de 

conduta qualificado como crime, a saber, tráfico ilícito de drogas, 

porquanto estaria vendendo maconha, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos 

autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, 

porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime 

de tráfico de drogas imputado ao réu.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludentes de ilicitude; não agiu 

o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Não 

estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o réu 

era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu 

em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não 

manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, 

tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se 

impõe.

2.3.3. Dos crimes de associação para o tráfico:

 Colidindo o acervo probatório produzidos nesta ação penal, detém-se que 

não restaram amplamente comprovados o crime de associação para o 

tráfico e posse de arma de fogo, imputados ao acusado.

Isso porque, conforme de depreende dos depoimentos colhidos, o réu foi 

apreendido de posse de 04 (quatro) porções de substância análoga à 

maconha, com aproximadamente 118 (cento e dezoito) gramas. Contudo, 

não há provas contundentes acerca da associação do réu com os demais 

corréus para o cometimento de crimes de tráfico de drogas, uma vez que 

transportou referido entorpecente uma única vez.

Assim, considerando a ausência de provas, não há que se falar em 

associação para o tráfico, eis que não existem nos autos provas acerca 

da estabilidade, permanência e habitualidade, requisitos imprescindíveis 

para a capitulação do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Diante da ausência de provas suficientes para a condenação, a medida 

que se impõe é absolver o acusado quanto ao crime de associação para o 

tráfico com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.3. Da ré JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA:
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Imputa-se a ré a suposta prática dos delitos de favorecimento real (art. 

349-A do código Penal), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 

11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06).

2.3.1. Do crime de favorecimento real [art. 349-A, CP]:

Consta da denúncia que em 17.09.2018, na Cadeia Pública de 

Canarana/MT, a denunciada, juntamente com seu namorado Délcio, 

promoveu a entrada de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem 

autorização legal, em estabelecimento prisional.

O tipo penal encontra previsão no art. 349-A do Código Penal e possui a 

seguinte redação: “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a 

entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, 

sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se 

que as provas são seguras de que a ré praticou o delito, impondo-se, 

destarte, a condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante 

(fls. 19), Boletim de Ocorrências (fls. 20/21), Termo de Exibição e 

Apreensão (fls. 22), Relatório Final (fls. 89/90) e declarações das 

testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial.

O acusado Délcio Fassbinder Copatti, na fase inquisitória, relatou que 

estava convivendo com Juscilene há cerca de uma semana e que a 

acusada é usuária de drogas. (...) Acrescentou que a acusada ficou do 

lado de fora da Cadeia Pública, enquanto escalava o estabelecimento 

prisional para jogar os objetos e a droga. Assim, como estava demorando 

a retornar, a acusada se desesperou e saiu correndo do local, onde 

encontrou a testemunha Claiton e lhe ligou. (...) Afirmou, por fim, que a 

acusada tinha conhecimento de todos os detalhes do evento delitivo.

A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada.

Ao ser inquirida da fase inquisitorial, a acusada Juscilene afirmou que 

mantinha relacionamento amoroso com o acusado Délcio há muito tempo. 

Afirmou saber que o acusado ia levar droga para dentro da Cadeia Pública 

e que estava esperando por Délcio do lado de fora, nas proximidades do 

supermercado Coma Bem.

Em juízo, todavia, negou toda a versão anterior.

Desta feita, deflui-se que as provas colhidas durante o inquérito policial e 

corroboradas no decorrer da instrução dão conta de que a ré de fato 

promoveu favorecimento real.

 Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos 

autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória à 

acusada, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a 

autoria do crime de favorecimento real.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludentes de ilicitude; não agiu 

o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

 Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois 

a denunciada era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato 

não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem 

não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, 

tendo por base seu conceito analítico, a condenação do réu é medida que 

se impõe.

2.3.2. Do crime de tráfico de drogas [art. 33, “caput”, Lei nº 11.343/06]:

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se 

que as provas são seguras de que a ré praticou o delito de tráfico de 

drogas, impondo-se, destarte, a condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante 

(fls. 19), Boletim de Ocorrências (fls. 20/21), Termo de Exibição e 

Apreensão (fls. 22), Laudo Pericial (fls. 75/76), Mídia (fls. 78), Relatório 

Final (fls. 89/90) e declarações das testemunhas prestadas na fase 

inquisitorial e judicial.

A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada.

A testemunha, investigador de Polícia, Valdivino Vital Amordivino, ao ser 

inquirido em Juízo (mídia fls. 302), relatou que a acusada iria consumir o 

entorpecente, que seria comprado com o dinheiro, que segundo o Délcio 

ganharia R$ 300,00 (trezentos reais) para fazer a ação. Consignou que a 

acusada tinha convicção de que o acusado Délcio estava indo na Cadeia 

Pública para jogar drogas, inclusive, a acusada pediu emprestado o 

aparelho celular da Testemunha Claiton para fazer a ligação pro Délcio, 

uma vez que estava preocupada que o acusado Délcio não retornava e já 

tinha passado um tempo razoável e ele não tinha retornado para junto 

dela. Com o dinheiro, ela é usuária de droga, iria consumir entorpecente 

com ele.

A testemunha, Claiton Antonio Souza Miranda, ouvida em Juízo (mídia fls. 

302), relatou que sua cachorra não parava de latir no portão e levantou 

para ver, ao sair avistou a Juscilene e pediu o celular emprestado (...), 

logo em seguida veio os policiais, pediram o celular e me deram voz de 

prisão. (...) ela me informou que iria ligar pro namorado dela. Aduziu que a 

acusada não revelou o motivo da conversa.

Ao ser inquirida na fase inquisitorial, a acusada Juscilene afirmou saber 

que o acusado ia levar droga para dentro da Cadeia Pública e que estava 

esperando por Délcio do lado de fora, nas proximidades do supermercado 

Coma Bem.

O Laudo Pericial Definitivo de Substância Entorpecente nº 

310-2.04.2018.012382-01 apresentou resultado positivo para a presença 

de maconha (fls. 75/76).

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que a ré, sabendo que seu 

companheiro iria levar entorpecente para dentro da Cadeia Pública de 

Canarana, praticou com ele desvio de conduta qualificado como crime, a 

saber, tráfico ilícito de drogas, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos 

autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, 

porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime 

de tráfico de drogas imputado à ré.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludentes de ilicitude; não agiu 

a acusada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

 Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois 

a denunciada era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato 

não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem 

não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, 

tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se 

impõe.

2.3.3. Dos crimes de associação para o tráfico:

 O delito de associação para o tráfico – artigos 35, ambos da Lei nº 

11.343/2006 – está assim redigido:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Colidindo o acervo probatório produzidos nesta ação penal, detém-se que 

não restou amplamente comprovado o crime de associação para o tráfico 

de substâncias ilícitas, imputado à acusada.

Isso porque, conforme de depreende dos depoimentos colhidos, a ré se 

encontrava na companhia do acusado Délcio, o qual transportou drogas 

para a Cadeia Pública, não se conseguindo elucidar, os destinatários de tal 

entorpecente, não demonstrando a permanência e estabilidade 

necessárias para a configuração do dolo de se associar.

Assim, não há que se falar em associação para o tráfico, eis que não 

existem nos autos provas acerca da estabilidade, permanência e 

habitualidade, requisitos imprescindíveis para a capitulação do delito 

previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Associar-se para traficar ? ainda que o tráfico não se exercite ? não é o 

mesmo que coparticipar de tráfico. Para a modalidade prevista no artigo 35 

da mencionada Lei nº 11.343/06, mister se faz a inequívoca demonstração 

de que a ligação estabelecida entre os acusados tenha sido assentada 

com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda 

que este fim não se realize.

Assim, os indícios são insuficientes para respaldar uma condenação, não 

havendo nos autos quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência do 

delito de associação para o tráfico.

Diante da ausência de provas suficientes para a condenação, a medida 

que se impõe é absolver a acusada quanto ao crime de associação para o 

tráfico, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.4. Do réu RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA:

Imputa-se ao réu a suposta prática dos delitos de integrar organização 

criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), favorecimento real (art. 349-A do 

código Penal), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) e 

associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06).

2.4.1. Dos crimes de organização criminosa, favorecimento real, tráfico de 

drogas e associação para o tráfico:

 As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase 
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investigatória, seja durante a fase judicial, não permitem concluir pela 

responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia.

 A testemunha, Investigador de Polícia, Valdivino vital Amordivino, ao ser 

ouvido em Juízo (mídia de fls. 302) relatou que a única prova colhida em 

relação ao acusado seria a palavra de Délcio, não conseguindo carrear 

nenhuma outra prova robusta da participação do denunciado no evento 

delituoso. A testemunha ainda asseverou, que quando da oitiva do 

acusado na fase inquisitorial, o mesmo alegou que quem teria levado os 

objetos e a droga até Délcio teria sido Lucas Lima, porém, em análise do 

monitoramento da tornozeleira eletrônica de Lucas, não havia 

deslocamento nem para a casa do Délcio, tampouco para a de Rafael.

Por fim, asseverou que há inquérito policial tramitando na Delegacia 

aduzindo que o acusado integra a organização criminosa Comando 

Vermelho, porém nada correlacionado aos presentes fatos.

O acusado, por sua vez, negou os fatos narrados na denúncia.

O acusado Délcio, embora na fase inquisitorial tenha afirmando que 

cometeu os delitos a mando do Acusado Rafael, trocou sua versão em 

Juízo, dizendo que o acusado em nada teve participação, assumindo para 

si toda a responsabilidade do delito perpetrado.

Assim, os indícios são insuficientes para respaldar uma condenação, não 

havendo nos autos quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência 

dos delitos narrados na denúncia.

Diante da ausência de provas suficientes para a condenação, a medida 

que se impõe é absolver o acusado quanto das imputações contidas na 

denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal.

3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito contido 

na denúncia para:

a) ABSOLVER os réus RICARDO GOMES DOS REIS e LORAN VINÍCIUS DE 

LIMA MACIEL das imputações criminais contidas na denúncia, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) CONDENAR o réu DÉLCIO FASSBINDER COPATTI pela prática dos 

crimes de favorecimento real [art. 349-A do código Penal] e tráfico de 

drogas [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III da Lei 11.343/06], e ABSOLVER 

no tocante ao crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei nº 

11.343/06] com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

c) CONDENAR a ré JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA pela prática dos 

crimes de favorecimento real [art. 349-A do código Penal] e tráfico de 

drogas [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III da Lei 11.343/06], e ABSOLVER 

no tocante ao crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei nº 

11.343/06] com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

d) ABSOLVER o réu RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA de todas 

as imputações criminais, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

4. Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal imputada aos 

réus DÉLCIO e JUSCILENE, em obséquio ao princípio constitucional da 

individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico 

estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

 4.1. Do réu DÉLCIO FASSBINDER COPATTI:

4.1.1. Do favorecimento real [art. 349-A do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 

59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai 

sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. Embora registre 

antecedentes criminais, serão ponderados na segunda fase, a título de 

reincidência (E.P. Código 22077). Conduta social e personalidade sem 

elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às 

circunstâncias do crime e as consequências não ultrapassam as contidas 

no tipo.

 Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto 

não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena 

prevista para o crime de favorecimento real – detenção de 03 (três) 

meses a 1 (um) ano – reputo como necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, 

isto é, em 03 (três) meses de detenção.

2ª Fase:

Na segunda fase, concorrem a agravante da reincidência e a atenuante 

da confissão, que em razão de posição jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas. Assim, fixo a 

pena intermediária 03 (três) meses de detenção.

Neste sentido:

 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 

REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 

especial provido. (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

 O Superior Tribunal de Justiça, assim como parte das doutrinas, entende 

que a atenuante da confissão espontânea configura circunstância 

preponderante, por relacionar-se à personalidade do agente, podendo 

esta ser compensada com a agravante da reincidência

3ª Fase:

Na terceira fase constata-se que não existem causas de aumento ou 

diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva para o crime de 

favorecimento real em 03 (três) meses de detenção.

4.1.2 Do tráfico de drogas:

1ª Fase:

Na primeira fase, denota-se que a culpabilidade, juízo de reprovação 

social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o 

dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. 

Embora registre antecedentes criminais, serão ponderados na segunda 

fase, a título de reincidência (E.P. Código 22077). Nada foi apurado quanto 

a sua conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não 

pesam, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e 

consequências do crime são normais à espécie. Quanto à natureza da 

droga apreendida, tem-se que a quantidade apreendida não é de grande 

monta. As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração 

penal são ínsitas ao delito.

 Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e 

considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão 

de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo 

legal, isto é, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 

de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a agravante da reincidência e a atenuante 

da confissão, que em razão de posição jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas. Assim, fixo a 

pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao 

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Neste sentido:

 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 

REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 

especial provido. (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

 O Superior Tribunal de Justiça, assim como parte das doutrinas, entende 

que a atenuante da confissão espontânea configura circunstância 

preponderante, por relacionar-se à personalidade do agente, podendo 

esta ser compensada com a agravante da reincidência.

3ª Fase:

Na terceira fase verifica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 

40, III, da Lei nº 11.343/06, eis que o crime foi cometido nas dependências 

de estabelecimento prisional, razão pela qual deve ser promovido o 

aumento de 1/6 da pena.

 Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 5 

(cinco) anos e 10 (dez) meses reclusão e ao pagamento de 583 

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do Concurso de Crimes:

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, 

mediante mais de uma ação, praticou os crimes de tráfico de drogas [art. 

33, caput, Lei 11.343/06], e favorecimento real [art. 349-A do Código 

Penal], devendo ser procedida a somatória das penas. No caso, como 

houve a aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 

deve-se executar primeiro a de reclusão.

Assim, diante do somatório de penas, fica o réu condenado à pena de 05 

(cinco) anos, e 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de 

detenção, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias-multa.
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Da Detração:

Denota-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde 

17.09.2018, ou seja, 01 (um) ano 03 (três) meses e 01 (um) dia, período 

este que deve ser detraído da pena do condenado.

Do Regime de Pena:

O réu deverá cumprir a pena em regime FECHADO, em observância ao 

disposto no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, artigo 387 do Código 

de Processo Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Assim, fica o réu DÉLCIO FASSBINDER COPATTI definitivamente 

condenado à pena de 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 29 (VINTE 

E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, bem 

como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) 

DIAS-MULTA.

4.2. Da ré JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA:

4.2.1. Do favorecimento real [art. 349-A do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase denota-se que a culpabilidade, juízo de reprovação social 

que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo da 

ré não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Embora 

registre antecedentes criminais, serão ponderados na segunda fase, a 

título de reincidência (Cód. 48272). Nada foi apurado quanto a sua conduta 

social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam, porquanto 

inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime 

são normais à espécie. As condições de tempo, modo e lugar em que 

praticado a infração penal são ínsitas ao delito.

 Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e 

considerada a pena prevista para o crime de favorecimento real – 

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano – reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

no mínimo legal, isto é, no patamar de 03 (três) meses de detenção.

2ª Fase:

Na segunda fase, constata-se a agravante da reincidência, prevista no 

art. 61 do Código Penal, de modo a pena deve ser agravada em 1/6. 

Assim, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.

3ª Fase:

Na terceira fase constata-se que não existem causas de aumento ou 

diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva para o crime de 

favorecimento real em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

4.2.2. Tráfico de drogas [art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, Lei 11.343/06]:

1ª Fase:

Na primeira fase, denota-se que a culpabilidade, juízo de reprovação 

social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o 

dolo da ré não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. 

Embora registre antecedentes criminais, serão ponderados na segunda 

fase, a título de reincidência (Cód. 48272). Nada foi apurado quanto a sua 

conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam, 

porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências 

do crime são normais à espécie. Quanto à natureza da droga apreendida, 

tem-se que a quantidade apreendida não é de grande monta. As 

condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal são 

ínsitas ao delito.

 Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e 

considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão 

de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo 

legal, isto é, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 

de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase:

Na segunda fase, constata-se a agravante da reincidência, prevista no 

art. 61 do Código Penal, de modo a pena deve ser agravada em 1/6. 

Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª Fase:

Na terceira fase verifica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 

40, III, da Lei nº 11.343/06, eis que o crime foi cometido nas dependências 

de estabelecimento prisional, razão pela qual deve ser promovido o 

aumento de 1/6 da pena.

 Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 6 

(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento 

de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Do Concurso de Crimes:

Aplica-se à ré a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, 

mediante mais de uma ação, praticou os crimes de favorecimento real [art. 

349-A do Código Penal] e tráfico de drogas [art. 33, caput, Lei 11.343/06], 

devendo ser procedida a somatória das penas. No caso, como houve a 

aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, deve-se 

executar primeiro a de reclusão.

Assim, diante do somatório de penas, fica o réu condenado à pena de 06 

(seis) anos, e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 680 

(seiscentos e oitenta) dias-multa.

Da Detração:

 Denota-se que a ré permaneceu presa preventivamente durante o período 

de 17.09.2018 a 27.03.2019 (6 meses e 10 dias), prazo este que deve ser 

detraído de sua pena, passando então a ser fixado em 6 (SEIS) ANOS E 3 

(TRÊS) MESES E (10) DEZ DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 680 

(SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA.

Do Regime de Pena:

A ré deverá cumprir a pena em regime FECHADO, em observância ao 

disposto no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, artigo 387 do Código 

de Processo Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Da Manutenção Ou Imposição De Prisão Preventiva Ou Outra Medida 

Cautelar:

Deixo de decretar a prisão preventiva da ré, porquanto, não se encontram 

presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, 

a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, 

notadamente porque a ré permaneceu solta durante quase todo o 

processo.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

considerado a ausência de pedido explícito nesse sentido.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno os réus ao pagamento das custas e das despesas processuais.

Perdimento de Bens:

Consta do Termo de Apreensão de fls. 22 a apreensão de drogas e 

objetos. Desta forma, decreto o perdimento dos valores e dos objetos em 

favor da União, com fito no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, porquanto os 

réus não demonstraram a origem lícita. Determino, ainda, a incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas, conforme determina o art. 72 da 

Lei de Drogas.

Providências Finais:

5. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE pessoalmente os réus, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar se desejam ou não recorrer da sentença.

b) CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público.

c) INTIME-SE a Defesa via Dje.

d) Certificado o trânsito em julgado, (a) lance-se o nome dos réus no rol 

dos culpados; (b) Expeça-se Guia de Execução Definitiva; (c) 

encaminhem-se os autos ao Cartório Contador, para o cálculo das custas 

processuais; (d) insira-se no sistema conveniado ao Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Mato Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos 

termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal, (e) oficiem-se aos Institutos de Identificação Criminal 

Nacional e Estadual, bem como aos Cartórios Distribuidores desta 

Comarca e de residência e nascimento do réu, para as anotações 

pertinentes, (f) oficie-se à Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, 

informando a relação dos bens apreendidos e declarados perdidos em 

favor da União nestes autos.

e) Cumpridas todas essas providências, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

f) Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se e 

Cumpra-se.

Canarana/MT, 17 de dezembro de 2019.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10546 Nr: 500-26.2005.811.0029
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o retorno dos autos de Embargos à Execução de Código 

41776, atualmente em Instância Superior, promovendo-se o seu 

apensamento ao presente feito e vista às partes.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21491 Nr: 2220-86.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sildo Gemmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de execução previdenciária no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 À fls. 228/229 fora juntado comprovante de resgate de depósito judicial.

 É o relatório. Decido.

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante da expedição de RPV, DECLARO 

EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58863 Nr: 330-34.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE SCHIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Houve julgamento em segunda instância, do qual o requerido encontra-se 

ciente (fls. 212).

 No mais, intime-se a requerente do teor do julgado.

 Em seguida, inexistindo pedidos a serem analisado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17256 Nr: 478-60.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Terezinha Schmitz Klummenauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Renove-se vista dos autos à parte Autora, na pessoa do seu Procurar, do 

teor da decisão de fls. 142.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13538 Nr: 1459-60.2006.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ironi Pereira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:

 Vistos.

Abra-se vista dos autos à parte autora, na pessoa do seu Procurador, 

para que se manifeste acerca da petição de fls. 302/v.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21409 Nr: 2127-26.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Carlos Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o pedido inserto às fls. 255.

Para tanto, Nomeio o perito médico Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), 

médico residente neste município, para realizar a perícia requisitada pelas 

partes, independentemente de compromisso.

Por considerar que as partes já apresentaram quesitos, determino a 

intimação destas para que, querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo 

designado, empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o requerente sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo 

de doença?

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) A doença do requerente o impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo juízo, deverá o perito responder 

àqueles já apresentados pelas partes.

O médico nomeado deverá informar o juízo e as partes, com antecedência, 

a data de realização da perícia.

Arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), que serão 

custeados pela Justiça Federal na forma indicada pela Resolução nº 541, 
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de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal.

 Ressalto que o pagamento dos referidos honorários periciais só se dará 

após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 

e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados.

Após a realização dos serviços, será encaminhado ofício ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária do Estado, acompanhado do ato de nomeação do 

perito e de todos os dados necessários à efetivação do pagamento, que 

será efetuado no mês subsequente ao recebimento do referido ofício, 

diretamente na conta do perito, desde que exista disponibilidade 

orçamentária.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26549 Nr: 416-15.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Henrique de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a 

necessidade de o juízo de primeira instância realizar o controle da 

admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado no art. 520 do aludido 

diploma. No entanto, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, 

regulado pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no 

sistema jurídico.

 Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 

recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal, ocasião em que 

serão remetidos os autos à segunda instância para a análise e o 

julgamento da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo 

juízo a quo.

 Assim sendo, intime-se o recorrido para que, no prazo legal, apresente, 

caso queira, as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal de 1ª 

Região, para o julgamento da insurgência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27917 Nr: 1789-81.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, novamente, à parte autora, na pessoa de seu Procurador, nos 

termos do impulsionamento de fls. 264.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49443 Nr: 1492-35.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Dora Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 36, devendo o alvará ser expedido em nome da 

causídica.

 Determino ainda, a intimação pessoal da parte exequente para que 

cientifique-se da liberação do importe.

 Confirmado o recebimento do valor e inexistindo pedidos pendentes, 

DETERMINO desde logo, o arquivamento do feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50273 Nr: 1891-64.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmeralda Leão de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de execução previdenciária no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 À fls. 81, fora juntado comprovante de resgate de depósito judicial.

 Às fls. 87/88 a parte exequente informou o recebimento integral do crédito 

previdenciário e requereu a extinção do feito.

 É o relatório. Decido.

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante da expedição de RPV, DECLARO 

EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17958 Nr: 1181-88.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BROETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Vistos.

Em que pesem as argumentações apresentadas no agravo de instrumento 

(fls. 320), mantenho “in totun” a decisão de fls. 310/311, pelos seus 

próprios fundamentos.

Cumpra-se “in totun” a decisão “aliunde”.

Em seguida, intime-se a parte autora, por Dje, para manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17351 Nr: 573-90.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LOENO LINDEMANN, DILCE LINDEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:OAB/MT 14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 18.425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução do alvará eletrônico sob a justificativa: " 

PAGAMENTO DEVOLVIDO ATRAVES DA COMPENSAÇAO PELO 

SEGUINTE MOTIVO: TRANSFERÊNCIA SUPERA O LIMITE DO TIPO DE 

CONTA DESTINO.O VALOR FOI DEVOLVIDO PARA A CONTA JUDICIAL DE 

ORIGEM", impulsiono os autos ao requerente para que informe uma conta 

judicial apta para o recebimento da transferência do valor devido, no prazo 

legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66786 Nr: 1356-33.2018.811.0029

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA DE ARAUJO, KAILA DAIK DE 

ARAUJO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO A CERCA DA SENTENÇA ABAIXO 

TRANSCRITA..

Sentença: Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, em razão da incapacidade de Kaila Daik de 

Araújo Carolino, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso II, 

cumulado com o artigo 1767, incisos I e III, ambos do Código de Direito Civil 

Brasileiro e artigo 753 do NCPC, e nomeando como curador da mesma, sua 

mãe, Sr.ª Rosangela Cristina de Araújo, mediante compromisso 

legal.Ciência ao Ministério Público.Após, publique-se na imprensa local, e 

no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, (art. 

759 do NCPC).Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditando. Com a 

fluência do prazo recursal, arquive-se sem custas.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 19 de dezembro de 2019

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55224 Nr: 1376-92.2016.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GRUN SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMPLÍCIO PEREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22-612 MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007/ CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora a se 

manifestar, no prazo legal, acerca dos documentos acostados às fls. 

102/103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25740 Nr: 3550-84.2010.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortepar Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helenice D. Garcia - 

OAB:11567/GO, Helio José Garcia - OAB:8.125/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Diogo Siqueira Jayme - OAB:27769/GO, JULIO 

GELIO KAIZER FERNANDES - OAB:284997

 Tendo em vista o cumprimento integral das determinações de fls. 621/622, 

impulsiono os autos a fim de que sejam devidamente devolvidos ao Juízo 

de Origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17331 Nr: 553-02.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Tirloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a comunicação de depósito de fls. 155, impulsiono os 

autos ao patrono do requerente para que se manifeste, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 77796 Nr: 3307-28.2019.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Diante da convocação deste Subscritor para participar do evento 

"Justiça Restaurativa", nas datas de 02 e 03 de dezembro de 2019, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para a data de 12 (doze) 

de fevereiro de 2020, às 12h30min (MT).
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2. Renovem-se as intimações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76523 Nr: 2478-47.2019.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22-612 MT

 Em consulta realizada junto ao site do TJMT, constatei que a carta 

precatória enviada para a comarca de Querência não foi integralmente 

cumprida face a não localização da testemunha, conforme extrato da 

missiva juntada às fls. seguintes dos autos. Assim, impulsiono os autos às 

partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65048 Nr: 191-48.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON MARTINS DA SILVA, JOHN 

MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA, VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O, CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - 

OAB:18.109/MT, GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, PRISCILLA 

GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Vistos.

Considerando que o réu Wellington Martins da Silva era assistido pela 

Defensoria Pública e que atualmente esta Comarca não conta com a 

atuação de Defensor Público, NOMEIO, nos termos do artigo 298 da 

CNGCJ/MT, como advogados dativos para atuarem na defesa do acusado, 

a Dra. Gabriela Nardão e Dr. Luiz Aldani Nardão, regularmente inscritos no 

cadastro de advogados dativos desta comarca.

Ressalta-se que fora utilizada a sequência dos nomes que compõem a 

lista dos advogados fornecidos pela OAB/MT, sendo que a Dra. Gabriela 

Nardão aceitando a nomeação para atuar na sessão de julgamento, 

requereu junto a escrivania via telefone a nomeação do Dr. Luiz Aldani 

Nardão para atuarem conjuntamente no Júri.

Não há óbice quanto ao pedido formulado, apenas consigno que os URH’s 

serão arbitrados na sentença e divididos de igual forma entre os 

advogados nomeados no presente despacho.

Intimem-se os advogados nomeados.

Às providências.

Canarana/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78160 Nr: 3588-81.2019.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a presente carta precatória, eis que devidamente instruída.

2. DESIGNO audiência instrutória para a realização da oitiva da vítima para 

o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h00mim (MT).

3. INTIME-SE/REQUISITE-SE a vítima indicada na missiva.

4. INTIME-SE a defesa para comparecer à solenidade designada.

5. CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público.

6. COMUNIQUE-SE ao Juízo Deprecante acerca da designação da 

solenidade.

7. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 76096 Nr: 2284-47.2019.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ALFREDO WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos,

 1. DESIGNO audiência instrutória para a realização da oitiva da 

testemunha para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h15mim (MT).

2. INTIME-SE/REQUISITE-SE a testemunha indicada na missiva.

3. INTIME-SE a defesa para comparecer à solenidade designada.

4. CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público.

5. COMUNIQUE-SE ao Juízo Deprecante acerca da designação da 

solenidade.

6. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47468 Nr: 277-24.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Dorneles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - 

OAB:18671-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que INÊS DORNELES move em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no qual se pugna 

pelo pagamento de quantia certa em face pela fazenda pública.

 Às fls. 187/189 fora juntado memorial de cálculo.

 À flS. 191/v°, a parte executada manifestou concordância com os 

cálculos apresentados pelo exequente.

É o relatório. Decido.

 Ante a concordância com os cálculos apresentados pelo exequente, 

HOMOLOGO o valor apresentado pelo exequente às fls. 187-189 para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região. Acaso o valor do débito seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos de referência, autorizo a substituição do Precatório por 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, 

parágrafo 3º da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 

1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de Julho de 2001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo este ser expedido em 

nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13832 Nr: 1738-46.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistoso. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da 

fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará 

em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, 

havendo anuência com o valor depositado, basta o credor deixar 

transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da 

serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não 

seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, 

planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, 

acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do 

artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já 

apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à 

penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. 

Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar 

sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se 

em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A secretaria deverá 

observar, para o adequado cumprimento do disposto no §3º do artigo 523 

do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento voluntário (artigo 

526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão somente, a carga 

cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de se cumprir com 

exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que essa disposição 

determina a existência de um prazo para a parte e a determinação de uma 

diligência a ser praticada por este Juízo.Certifique-se a secretaria quanto 

à tempestividade das manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59142 Nr: 495-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PAIXÃO DE ASSIS, Olga Rampazzo Farina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Salte Correia, PAULO JANDIR BORBA 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, HELIO PERDOMO - OAB:OAB/SP 73184, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - 

OAB:9.918/MT, Pedro Miranda de Oliveira Sobrinho - OAB:77881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, Luis Eduardo Tanus - OAB:80782/SP

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a se 

manifestarem, no prazo legal, acerca da nota de devolução de fls. 

226/228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65559 Nr: 511-98.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HUMBERTO DOMINGUS DO PRADO, 

IVO DOMINGUES DO PRADO JUNIOR, IVO DOMINGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a carrear aos autos, no prazo de 10 dias, cópia das 

matrículas 13.288, 13.289 e 13.691, para que seja possível a proceder à 

penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77267 Nr: 2909-81.2019.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSDO, VHSDO, SPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGAGL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007/ CGJ/MT, 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo legal, tendo em vista a cota 

minsterial de fls. 429.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 699 Nr: 275-16.1999.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heraldo Gelson Felten, Nédio Goldoni, Neusa 

Maria Goldoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Juliana Goldoni - OAB:OAB MT/17.464-B

 Nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 1010, do Código de Processo 

Civil, ficam as partes requeridas, INTIMADAS) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso ora interposto, 

ficando desde já cientificadas de que após a apresentação destas e o 

processamento de eventual apelação adesiva os autos serão remetidos 

ao Eg. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, 

conforme preconizado no artigo 1010 parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64672 Nr: 3672-53.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LAZAO LTDA - ME, 

HELTON FORTES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 
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Barbosa - OAB:18828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT- 

11546 A, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente. Após o decurso do prazo solicitado, fica, desde já, a parte 

requerente intimada a se manifestar, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43960 Nr: 322-62.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bento Vilas Boas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, EVALDO 

OSVALDO DIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos às partes para que se manifestem acerca do laudo 

pericial, encartado às fls. 169/172, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58655 Nr: 166-69.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanilson de Melo Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a petição da parte requerida 

encartada as fls. 38/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28870 Nr: 375-14.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Diego Strapasson - OAB:10608, Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono os autos a parte autora para que se manifeste acerca do Ofício 

nº 114/2019 de fls. 194/vº, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2042-93.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO GRIEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DUNCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Sehn - OAB:19236/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca da designação da 

aud iênc ia  i ns t ru tó r ia ,  r e l a t i va  a  ca r ta  p reca tó r i a  n º 

14835-37.2019.8110004 - Código 323617, distribuída para a Segunda 

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, que realizar-se-á no dia 

12/02/2020 às 13:00 horas, no Edifício do Fórum daquela Comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001351-57.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ DALLPIZZOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos. Em atenção à petição inicial da ação de execução de título 

extrajudicial, vislumbro que a parte deixou de juntar os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Assim sendo, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 dias, mediante a juntada 

da devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à 

distribuição da ação e do comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento (art. 801 do CPC). Em caso de inércia, certifique-se a 

secretaria e tornem os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES GRAFICA AURORA LTDA - ME (EXECUTADO)

VILSON BIGUELINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos. Em atenção à petição inicial da ação de execução de título 

extrajudicial, vislumbro que a parte deixou de juntar os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Assim sendo, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 dias, mediante a juntada 

da devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à 

distribuição da ação e do comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento (art. 801 do CPC). Em caso de inércia, certifique-se a 

secretaria e tornem os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001349-87.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (EXECUTADO)

WILMAR LUIZ TONIAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos. Em atenção à petição inicial da ação de execução de título 

extrajudicial, vislumbro que a parte deixou de juntar os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Assim sendo, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 dias, mediante a juntada 

da devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à 

distribuição da ação e do comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento (art. 801 do CPC). Em caso de inércia, certifique-se a 

secretaria e tornem os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000199-08.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE MOURA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO JOSE DE MOURA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos, Acolho cota ministerial (id. 26596117) e determino a intimação do 

inventariante, para que junte aos autos as certidões negativas de débitos 

tributários no âmbito federal e municipal. Com a juntada, nova vista ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro 

de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000475-39.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YALUHA NAFUKUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos, Acolho cota ministerial (Id. 26636582) e determino: a) a intimação 

da parte autora, para que junte aos autos os documentos pessoais dos 

demais filhos, posto que da narrativa da exordial e certidão de óbito, o de 

cujus deixou 6 (seis) filhos menores. Todavia, somente consta nos autos 

a certidão de nascimento de 3 (três) filhos; b) a intimação da Secretaria de 

Estado de Educação, para que informe a eventual existência de verbas 

rescisórias do de cujus, ainda não recebidas. c) após, nova vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000438-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EVALDO RITZMANN (EXECUTADO)

MARIA KOVALUKI RITZMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000438-12.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: PEDRO EVALDO 

RITZMANN, MARIA KOVALUKI RITZMANN Vistos. Diante da certidão de Id. 

22867098, intime-se a parte exequente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 03 de 

janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001061-42.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA ROSSI NICOLAI (REQUERIDO)

EVERTON NICOLAI (REQUERIDO)

VALDIR NICOLAI (REQUERIDO)

JEFERSON PIZARRO NICOLAI (REQUERIDO)

GENECI FATIMA NICOLAI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001061-42.2019.8.11.0029 BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 

84.046.101/0001-93 (REQUERENTE) JEFERSON PIZARRO NICOLAI - CPF: 

963.432.811-34 (REQUERIDO), VALDIR NICOLAI - CPF: 175.695.080-68 

(REQUERIDO), GENECI FATIMA NICOLAI - CPF: 873.644.251-87 

(REQUERIDO), EVERTON NICOLAI - CPF: 783.284.541-49 (REQUERIDO), 

ELIZANDRA ROSSI NICOLAI (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento a Carta Precatória, em que Bunge Alimentos 

S/A move em desfavor de Jefferson Nicolai, Valdir Nicolai, Geneci Fatima 

Nicolai, Everton Nicolai e Elizandra Rossi Nicolai, dia 20/12/19 às 9h30, 

NÃO FOI POSSÍVEL PENHORAR bens dos executados posto que não há 

indicação ou conhecimento dos mesmos, segundo informações, os 

executados não possuem áreas de terras em sua posse, para tanto, 

faz-se necessário a apresentação de matrículas atualizadas para 

viabilizar a penhora e avaliação dos imóveis ou indicação de bens móveis, 

os quais deverão ser depositados em nome do exequente, ficando este na 

condição de fiel depositário, ciente ainda que deverá providenciar e 

custear a remoção de tais bens. Nestes termos, devolvo o mandado à 

secretaria no aguardo de novas determinações. Canarana/MT, 24 de 

dezembro de 2019. VANIA SEVERINO GONZAGA Oficial de Justiça SEDE 

DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001232-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. F. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001232-96.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ROZELI MARCELINO FERNANDES RÉU: DANIEL DA SILVA 

PERES Vistos. Trata-se de reconhecimento e dissolução de união estável 

com partilha de bens e alimentos em que ROSELI MARCELINO FERNANDES 

e VITORIA FERNANDES PERES, movem em face de DANIEL DA SILVA 

PERES, já qualificados no encarte processual. Em petitório de Id. 26655361 

fora requerida a extinção do processo, em razão da caracterização de 

litispendência. É o relatório. Decido. Em análise ao processo de máscara 

1137-66, verifica-se que nesta demanda, figuram as mesmas partes e a 

mesma causa de pedir, atinente à extinção de eventual vínculo conjugal 

havido entre as partes e às prestações alimentares. No mais, verifica-se 

que a demanda de máscara 1137-66, em trâmite na 2ª Vara desta 

comarca, fora distribuída previamente no dia 17.10.2019, enquanto o 

presente processo fora distribuído no dia 07.11.2019. Assim sendo, ante a 

repetição da ação em curso, devem estes autos ser extintos por 

litispendência. Ante o exposto, caracterizada litispendência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 

337, §3º e art. 485, inciso V, ambos do CPC. Sem a incidência de custas e 

despesas processuais em razão da parte requerente ser beneficiária da 

gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios de sucumbência, ante 

a ausência de angularização da lide. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, após serem tomadas as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 22 de dezembro de 2019. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001242-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) Executado, 

devidamente citado sob Id. 27278645. Canarana, 09 de janeiro de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000392-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000392-23.2018.8.11.0029 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (REQUERENTE) ARILSON SILVA SALES - CPF: 

535.513.031-34 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, em que o Banco 

Bradesco move em desfavor de Arilson Silva Sales, compareci na 

Avenida Paraná, nas proximidades do número 102, dia 16/12/19 às 14h20, 

e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL APREENDER o veículo Voyage Confort, 

placa OGS3582, posto que o endereço apresentado é inexistente, não há 

o número 102 na referida avenida. Em contato com os representantes da 

parte autora pelo número (66)9.8110-8846 – Rafael, dia 06/12/19 e 

(65)9.8117-8141 – Kalil, dia 04/12/19, foi informado à disponibilidade para 

o cumprimento do mandado, o qual foi efetuado diligências igualmente 

através dos depositários. Nestes termos, devolvo o mandado à Secretaria 

no aguardo de novas determinações. Canarana/MT, 20 de dezembro de 

2019. VANIA SEVERINO GONZAGA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LASTA (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000625-83.2019.8.11.0029 MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 

(EXEQUENTE) VOLMIR LASTA - CPF: 865.763.309-44 (EXECUTADO), 

EDER LASTA - CPF: 030.111.679-23 (EXECUTADO), ADEMIR FRANCISCO 

BOSQUEIRO - CPF: 574.981.649-49 (EXECUTADO) CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça, que na 

data de 19/12/19 as 8h35, em cumprimento ao mandado de penhora e 

registro, procedi a penhora conforme auto em anexo, as 15h15, diligenciei 

ate o cartório de registro de imóveis e não foi possível proceder com o 

registro, posto que é cobrado emolumentos para tal finalidade, no importe 

de R$145,77, conforme informação da Sra. Valeria, assim devolvo o 

mandado ao cartório. Sendo realizado uma diligencia na finalidade de 

registro da penhora, requer o deposito de R$ 25,00, relativo a uma 

diligencia para zona urbana de Ribeirão Cascalheira. O referido é verdade 

e dou fé. Ribeirão Cascalheira, 19 de dezembro de 2019. SEBASTIAO 

MARTINS JÚNIOR Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001338-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EGON NESSLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

SILITA LUCIA NESSLER OAB - 698.480.251-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001338-58.2019.8.11.0029. ESPÓLIO: 

EGON NESSLER REPRESENTANTE: SILITA LUCIA NESSLER REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação de liquidação de 

sentença em que o ESPÓLIO DE EGON NESSLER move em face do BANCO 

DO BRASIL S.A., já qualificados no encarte processual. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada. Em análise aos documentos pessoais, defiro o 

pedido de prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, inciso I, CPC 

e para tanto, determino à secretaria, as providências necessárias. 

Ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de 

sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples 
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cálculos aritméticos (art. 509, §2º do CPC). Sobre a temática, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu ser “possível a dispensa de liquidação por 

arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o 

valor devido por simples operação matemática com planilha de cálculo” 

(Agravo Interno no REsp 1602761/RO, Relator Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, Dje 2/3/2018). Assim, determino a intimação do 

executado para que preste as informações necessárias à liquidação do 

julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas 

Rurais Pignoratícias e Hipotecárias indicados na inicial, com seus 

respectivos históricos completos. Em seguida, intime-se a parte autora 

para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de quinze 

dias. Por fim, tornem os autos para que seja oportunizado o início do 

cumprimento provisório de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 20 de dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000100-04.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMIR LUIS KONZEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000100-04.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ELMIR LUIS 

KONZEN Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de ELMIR LUIS KONZEN, já qualificados no 

encarte processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão 

de dívida ativa n° 2018479416. Realizado alguns atos processuais, a parte 

exequente manifestou requerendo a extinção do processo em razão do 

adimplemento da dívida (Id. 24619647). É o relatório. Decido. Compulsando 

os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e documentos 

juntados aos autos, verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da 

dívida ora exigida. Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução 

fiscal com fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Uma vez que o pagamento se deu após o ajuizamento 

da ação, condeno a parte executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, no importe a dez por cento do valor da causa (AP 

177122/2016 – TJMT). Intimem-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e baixas 

regulares. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Canarana, 03 de janeiro de 

2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000100-04.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMIR LUIS KONZEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000100-04.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ELMIR LUIS 

KONZEN Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de ELMIR LUIS KONZEN, já qualificados no 

encarte processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão 

de dívida ativa n° 2018479416. Realizado alguns atos processuais, a parte 

exequente manifestou requerendo a extinção do processo em razão do 

adimplemento da dívida (Id. 24619647). É o relatório. Decido. Compulsando 

os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e documentos 

juntados aos autos, verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da 

dívida ora exigida. Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução 

fiscal com fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Uma vez que o pagamento se deu após o ajuizamento 

da ação, condeno a parte executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, no importe a dez por cento do valor da causa (AP 

177122/2016 – TJMT). Intimem-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e baixas 

regulares. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Canarana, 03 de janeiro de 

2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-86.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDA VIEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000004-86.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: RAILDA VIEIRA DE 

OLIVEIRA DEFERIMENTO - PESQUISA - INFOJUD Vistos. Defiro o pedido de 

busca de endereço via INFOJUD, a qual procedo nos termos do 

comprovante anexo. Havendo resultado positivo, cumpra-se o retro 

despacho no endereço consultado. No mais, havendo resultado negativo 

ou indiferente, vista dos autos à parte autora para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 18 de dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001263-19.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO FEITOSA COGO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) 

Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e 

após, o recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001174-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DIEHL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

10 de janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000030-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000030-84.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FELISBERTO OLIVEIRA 

DE ANDRADE Vistos. Em petitório de Id. 26349735, a parte requerente 

pugnou pela busca em órgãos conveniados, a fim de ser localizada a 

parte requerida. Pois bem. O pedido de localização deve ser direcionado 

ao judiciário quando houver comprovada infrutífera a tentativa da parte 

exequente de se obter a informação em vias extrajudiciais, haja vista este 

órgão se tratar de “ultima racio”. No caso em tela, não se vislumbra 

qualquer tentativa de procura do endereço da parte requerida, de modo 

que não se encontra demonstrada a necessidade de utilização da via 

judicial para tal finalidade. Assim sendo, indefiro o pedido de localização 

da parte requerida em órgãos conveniados. Intime-se a requerente para 

indicar atual endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, ou 

ainda, demonstrar as tentativas infrutíferas de se obter o endereçamento 

em vias diversas. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise 

de pedidos pendentes. Em caso de inércia, certifique-se a secretaria. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 07 de janeiro de 2020. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000090-57.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NAVARRO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NAVARRO FILHO OAB - SP157633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO PICCININI (RÉU)

INES PICCININI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000090-57.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): OSVALDO NAVARRO FILHO RÉU: SERGIO PAULO PICCININI, 

INES PICCININI Vistos. Trata-se de ação monitória em que OSVALDO 

NAVARRO FILHO move em face de SÉRGIO PAULO PICCININI e INÊS 

PICCININI, já qualificados no encarte processual. Em despacho de Id. 

20958744 fora indeferida a gratuidade de justiça e determinado o 

recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição da ação. Em Id. 

23794136 fora certificado o decurso de prazo, sem manifestação da parte 

autora. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, extrai-se que o 

processo deve ser extinto, porquanto a parte autora não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais após devidamente 

intimado para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, 

inciso IV do CPC). Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão 

da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000755-73.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GONCALVES ROMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000755-73.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): TELMA GONCALVES ROMEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Ante a certidão de Id. 2652401, 

intime-se a parte requerente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

quinze dias. Em caso de inércia, certifique-se a secretaria. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 03 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-60.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIZZI DA SILVA - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO RIZZI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

10 de janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000438-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EVALDO RITZMANN (EXECUTADO)

MARIA KOVALUKI RITZMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000438-12.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: PEDRO EVALDO 

RITZMANN, MARIA KOVALUKI RITZMANN Vistos. Diante da certidão de Id. 

22867098, intime-se a parte exequente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 03 de 

janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000142-53.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE SOUZA SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000142-53.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. EXECUTADO: FLAVIA DE 

SOUZA SANTANA Vistos. Em petitórios de Id. 23025160 e Id. 24474001, a 

parte exequente pugnou pela busca em órgãos conveniados, a fim de ser 

localizada a parte executada. Pois bem. O pedido de localização deve ser 

direcionado ao judiciário quando houver comprovada infrutífera a tentativa 

da parte exequente de se obter a informação em vias extrajudiciais, haja 

vista este órgão se tratar de “ultima racio”. No caso em tela, não se 

vislumbra qualquer tentativa de procura do endereço da parte executada, 

de modo que não se encontra demonstrada a necessidade de utilização 

da via judicial para tal finalidade. Assim sendo, indefiro o pedido de 

localização da executada em órgãos conveniados. Intime-se a exequente 

para indicar atual endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, 

ou ainda, demonstrar as tentativas infrutíferas de se obter o 

endereçamento em vias diversas. Em seguida, retornem os autos 

conclusos para análise de pedidos pendentes. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 03 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000937-59.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA CONCEICAO SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISENE RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - GO56937 (ADVOGADO(A))

GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - GO52579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000937-59.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): JAILSON DA CONCEICAO SILVA SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Intime-se a parte requerente para manifestar-se sobre a 

contestação de Id. 25997296, no prazo legal. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se. Canarana, 

22 de dezembro 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001342-95.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE OLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001342-95.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): MARCILENE OLIARI RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Intime-se a requerente para, no 

prazo de quinze dias, juntar aos autos documentos comprobatórios 

acerca de sua situação econômica, inclusive, quanto às despesas 

básicas suportadas, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 

Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 20 de dezembro de 2019. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000534-90.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA BRILHANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000534-90.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

MAURICIO PEREIRA BRILHANTE RÉU: TATIANE MOREIRA DA SILVA 

Vistos. A juntada dos documentos indicados em decisão de Id. 20843594 

se trata de encargo da parte requerente e deve ser direcionada ao 

judiciário quando houver comprovada infrutífera a tentativa de se obter a 

informação em vias extrajudiciais, haja vista este órgão se tratar de “ultima 

racio” No caso em tela, não se vislumbra qualquer tentativa de procura do 

referidos documentos, de modo que não se encontra demonstrada a 

necessidade de utilização da via judicial para tal finalidade. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de Id. 21518920, devendo a parte requerente 

apresentar referidos documentos no prazo anteriormente previsto ou 

comprovar a impossibilidade de obtê-los pela via extrajudicial. No mais, 

ante a informação de que o imóvel em discussão fora doado pela 

prefeitura local, resta claro o interesse município em participar da lide. 

Assim sendo, além dos documentos indicados na retro decisão, 

DETERMINO a emenda da inicial, para constar no polo passivo da 

demanda, a Fazenda Municipal. Cumpra-se a decisão, observando o prazo 

de trinta dias para complementação da inicial. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 23 dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000325-24.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (REU)

DIRCEU OSTROSKI (REU)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (REU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as juntadas Ids. 27528548 e 27528027.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000168-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MARIO MAAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) 

Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que providencie o 
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depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e 

após, o recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE ANGELA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico que, em atenção à decisão Id. 27779906, 

intimo a parte requerente para que se manifeste sobre a manifestação de 

Id. 23269974, no prazo legal. Canarana, 13 de janeiro de 2020. JESSICA 

BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE ANGELA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000321-84.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: CLARISSE 

ANGELA BORGES Vistos. Inicialmente, cientifiquem-se as partes acerca 

do julgado de Id. 25637050. No mais, defiro à parte requerida os benefícios 

da gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50. Poderá, entretanto, este juízo, revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado. Intime-se a parte requerente para que se 

manifeste sobre a manifestação de Id. 23269974, no prazo legal. Em caso 

de inércia, certifique-se a secretaria. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 03 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE ANGELA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000321-84.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: CLARISSE 

ANGELA BORGES Vistos. Inicialmente, cientifiquem-se as partes acerca 

do julgado de Id. 25637050. No mais, defiro à parte requerida os benefícios 

da gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50. Poderá, entretanto, este juízo, revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado. Intime-se a parte requerente para que se 

manifeste sobre a manifestação de Id. 23269974, no prazo legal. Em caso 

de inércia, certifique-se a secretaria. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 03 de janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000366-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABREU DE OLIVEIRA (REU)

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

POUSADA RECANTO XINGU LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000366-25.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: POUSADA RECANTO XINGU 

LTDA - EPP, FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, THIAGO 

ABREU DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de monitória ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de POUSADA RECANTOS XINGÚ 

LTDA-ME, FERNANDO ANTIONIO BATISTA ABREU, THIAGO ABREU DE 

OLIVEIRA, já qualificados nos autos. Realizados alguns atos processuais, 

as partes compuseram acerca do objeto desta demanda conforme em Id. 

27682697 e pugnaram pela suspensão do feito. É o relatório. Decido. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104, do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGO por 

sentença a transação celebrada entre as partes (Id. 27682700), para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUO o 

processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o pagamento de custas processuais 

remanescentes, porquanto havida a transação entre as partes, antes da 

sentença, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Não havendo sucumbência, 

cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos 

representantes legais. Saliento que eventual comunicação ao SERASA 

deverá ser realizada pela parte requerente, porquanto o judiciário se trata 

de “ultima racio”. Cumpridas as determinações, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se provisoriamente o feito até ulterior manifestação da 

parte interessada. Intimem-se as partes por Dje. Arquive-se 

provisoriamente. Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de dezembro de 2019. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000366-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABREU DE OLIVEIRA (REU)

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

POUSADA RECANTO XINGU LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000366-25.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: POUSADA RECANTO XINGU 

LTDA - EPP, FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, THIAGO 

ABREU DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de monitória ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de POUSADA RECANTOS XINGÚ 

LTDA-ME, FERNANDO ANTIONIO BATISTA ABREU, THIAGO ABREU DE 
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OLIVEIRA, já qualificados nos autos. Realizados alguns atos processuais, 

as partes compuseram acerca do objeto desta demanda conforme em Id. 

27682697 e pugnaram pela suspensão do feito. É o relatório. Decido. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104, do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGO por 

sentença a transação celebrada entre as partes (Id. 27682700), para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUO o 

processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o pagamento de custas processuais 

remanescentes, porquanto havida a transação entre as partes, antes da 

sentença, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Não havendo sucumbência, 

cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos 

representantes legais. Saliento que eventual comunicação ao SERASA 

deverá ser realizada pela parte requerente, porquanto o judiciário se trata 

de “ultima racio”. Cumpridas as determinações, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se provisoriamente o feito até ulterior manifestação da 

parte interessada. Intimem-se as partes por Dje. Arquive-se 

provisoriamente. Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de dezembro de 2019. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000432-05.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA TEREZINHA ZATTI (EXECUTADO)

CLAUDIR SONEMANN FEIJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000432-05.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: CLAUDIR SONEMANN 

FEIJO, CLEUSA TEREZINHA ZATTI Vistos. Diante da certidão de Id. 

23467305, intime-se o exequente para manifestar-se no prosseguimento 

do feito, no prazo de quinze dias. Em caso de inércia, certifique-se a 

secretaria. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 03 de 

janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000207-82.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RURAL CANARANA LTDA EXECUTADO: OLDAIR ANTONIO 

SANGALETTI, TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA Vistos. Intime-se a parte 

exequente para manifestar-se no prosseguimento do feito, no prazo de 

quinze dias. Em caso de inércia, certifique-se a secretaria. Intime-se. 

Certifique-se. Cumpra-se. Canarana, 07 de janeiro de 2020. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000432-68.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DADALT (REU)

MARCO ANTONIO GANZER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000432-68.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU RÉU: DOMINGOS DADALT, 

MARCO ANTONIO GANZER Vistos. Uma vez que a sentença não 

transitara em julgado, deixo de analisar o petitório de Id. 24235706. Acerca 

da apresentação de recurso, o Código de Processo Civil regido pela Lei n. 

5.869/73 estabelecia a necessidade de o juízo de primeira instância 

realizar o controle da admissibilidade da apelação, disciplinado no art. 520 

do aludido diploma. No entanto, com a vigência do Código de Processo 

Civil, regulado pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no 

sistema jurídico. Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a 

intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

ocasião em que será remetidos os autos à segunda instância para a 

análise e o julgamento da insurgência, prescindindo de admissibilidade 

recursal pelo juízo a quo. Assim sendo, INTIME-SE o recorrido para que, no 

prazo legal, apresente, caso queira, as contrarrazões ao recurso de 

apelação. Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para o julgamento da insurgência. 

Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 03 de dezembro de 2020. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-39.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DARLAN AGUILAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Autora(s) via DJE, na pessoa de seu Procurador, para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória Id. 27995874 no Juizo 

Deprecante e após comprovar nos autos a distribuição da Deprecata. 

Canarana, 14 de janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001141-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. C. (REU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 276145/2019 Autos de Origem: 
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1001141-06.2019.8.11.0029 – PJe Solicitante/Requerente: Luis Otávio de 

Souza Tavares Representante (Requerente): Jannifer Souza 

Solicitado/Requerido: Raul Alves da Conceição CERTIDÃO Certifico para 

os devidos fins, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 276145 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 29 de janeiro de 2020, às 12h00min (MT). 

Certifico, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 25 de outubro de 

2019. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-86.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDA VIEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

15 de janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000001-97.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCINE OLIVEIRA PORTO (REQUERENTE)

SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI (REQUERENTE)

EDITE GOMES DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GARCIA ANDRADE OAB - GO22141 (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000001-97.2020.8.11.0029. 

INVENTARIANTE: FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA REQUERENTE: EDITE 

GOMES DIAS OLIVEIRA, FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA, ANA 

CAROLINA DIAS OLIVEIRA, SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI, 

FRANCINE OLIVEIRA PORTO REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA 1. Trata-se a 

demanda de Alvará Judicial, com pedido de tutela de urgência, ajuizado 

pelo ESPOLIO DE ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA, representando 

pelo inventariante Franco Luiz Dias de Oliveira e os herdeiros Edite Gomes 

Dias de Oliveira, Ana Carolina Dias de Oliveira, Simone Dias de Oliveira 

Brunacci e Francine Oliveira Porto, visando a contratação da cédula de 

crédito rural hipotecária nº 835125, com a Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Vale do Paranaíba LTDA e autorização para expedição de 

alvará genérico enquanto não finalizar o inventário administrativo. Com a 

exordial, vieram documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial (ID 27799540), eis que 

devidamente instruída com os documentos necessários. Passo à análise 

do pedido de tutela antecipada. Aduz a parte autora que a tutela de 

urgência vindicada se faz necessária para possibilitar ao Espólio o 

cumprimento de suas obrigações financeiras e manutenção da exploração 

da atividade agrícola nos imóveis rurais localizados em Canarana/MT, 

Gaúcha do Norte/MT e Paraúna/GO. Explicou que recentemente pagou à 

Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Vale do Paranaíba LTDA, uma 

parcela do empréstimo bancário de responsabilidade do Espólio, no valor 

de R$ 927.777,76 (novecentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e 

sete reais e setenta e seis centavos), visando alongar a obrigação 

contraída em nome da meeira, a fim de utilizar o novo valor no pagamento 

da CPR nº 01360119, em favor do Banco Original com vencimento em 

28.01.2020, no valor de R$1.907.569,00 (um milhão, novecentos e sete mil, 

quinhentos e sessenta e nove reais). Assim sendo, requer a expedição de 

alvará judicial para garantir o empréstimo rural com a Cooperativa, que 

deverá ser utilizado no pagamento da CPR em favor do Banco Original e 

despesas com a lavoura. Pois bem. O art. 300 do Código de Processo 

Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do 

direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. A tutela de urgência de natureza antecipatória merece 

acolhimento por este Juízo, tendo em vista à comprovação da 

probabilidade do direito e do perigo de dano. A probabilidade do direito 

está demonstrada pela Escritura Pública de Abertura de Inventário e 

Nomeação de Inventariante lavrada perante o 3º Tabelionato de Notas e 

Registro Civil de Pessoas Naturais de Quirinópolis/GO, nomeando como 

inventariante o herdeiro FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA, com a anuência 

da viúva Edite Gomes Dias de Oliveira e demais herdeiros Franco Luiz Dias 

de Oliveira, Ana Carolina Dias de Oliveira, Simone Dias de Oliveira 

Brunacci e Francine Oliveira Porto, todos maiores e capazes (ID 

27800192), Certidão de óbito (ID 27800193), Cédula Rural Hipotecária (ID 

27800201), Nota de Devolução nº 2265, em razão da necessidade de 

alvará judicial (ID 27800202), Instrumento de aditamento da CPR (ID 

27800205) e demais documentos jungidos aos autos. Frise-se, ainda, que 

o art. 396, inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial disciplina acerca da exigência de 

alvará judicial se corresponder à lavratura de escritura que tenha por 

finalidade transmissão do domínio ou de direito e bem assim a constituição 

ou sub-rogação de direitos reais ou de garantia, quando houver interesse 

de espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, incapaz e acervo 

em concordata. Em relação ao perigo de dano, de igual modo encontra-se 

devidamente comprovado, eis que a garantia será necessária para 

subsidiar o custeio da safra 2019/2010, que, inclusive, já se iniciou, bem 

como para arcar com os custos com pagamento de pessoal e demais 

despesas, conforme documentação acostada aos autos. 3. Desta forma, 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para conceder autorização para 

gravar na matrícula nº 18.457, registrada perante o Cartório de Registro de 

Imóveis de Canarana/MT, a Cédula Rural Hipotecaria 835125, emitida em 

16.12.2019, em Quirinópolis/GO, tendo como devedora a meeira Edite 

Gomes Dias Oliveira, garantindo a liberação dos valores pretendidos, para 

fins de viabilidade econômica da atividade rural do de cujus e 

desenvolvimento do patrimônio do falecido. 4. Diante do exaurimento do 

mérito e por não haver outras providências, torno definitiva a tutela de 

urgência concedida e, com base no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para AUTORIZAR a 

lavratura na matrícula nº 18.457, registrada perante o Cartório de Registro 

de Imóveis de Canarana/MT, a Cédula Rural Hipotecaria 835125, emitida em 

16.12.2019, em Quirinópolis/GO, tendo como devedora a meeira Edite 

Gomes Dias Oliveira, bem como a lavratura de garantias bancárias 

futuras, enquanto não finalizado o inventário administrativo, sempre com 

anuência da meeira e herdeiros, visando a liberação dos valores 

pretendidos pela parte requerente, para fins de viabilidade econômica da 

atividade rural do Espólio. Custas e despesas processuais pela parte 

requerente. JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Tratando-se de demanda de jurisdição 

voluntária, inexistindo sucumbência, inaplicável a condenação em 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 
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autos com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo. Canarana/MT, 14 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito em Substituição Legal [1] Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001253-72.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO PICCININI (EXECUTADO)

INES PICCININI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001253-72.2019.8.11.0029 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 

92.660.604/0001-82 (EXEQUENTE) SERGIO PAULO PICCININI - CPF: 

397.078.570-72 (EXECUTADO), INES PICCININI - CPF: 804.833.569-72 

(EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi Possível dar 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, pois foi recolhido somente uma 

diligencia Urbana, sendo necessário o recolhimento de mais uma diligência 

Urbana. Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado 

à secretaria. Canarana/MT, 15 de janeiro de 2020. LUIS ELEMAR PFEIFER 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO 

DO VEICULO MENCIONADO do devedor, em virtude de não ter sido 

recolhido a diligência dos dois Oficiais de Justiça, por ser zona rural, o 

qual perfaz a quilometragem de 120km (ida/volta), sendo a 

complementação o valor de R$566,40 (quinhentos e sessenta e seis reais 

e quarenta centavos) a ser pago conforme portaria de nº 053/16, o 

respectivo valor da diligência é por ser cumprido por dois oficiais de 

justiça. Deverá ser gerada a guia de pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no sitio eletrônico do TJT/PJe, devendo ser encaminhado 

comprovante de pagamento para este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001348-05.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 

15h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. Canarana, 17 de 

janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-36.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER VINICIUS RODRIGUES (REU)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000644-89.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. H. D. L. (REQUERIDO)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001210-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOICILENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

AGENDAMENTO DA PERÍCIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000024-43.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o advogado do polo ativo, para que comprove nos autos o 

pagamento das custas judiciais de distribuição da missiva, bem como, 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e após o recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu 

pagamento. (link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). 

Canarana, 20 de janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001362-86.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. C. (REQUERENTE)
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L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON ANTONIO FERREIRA OAB - MT0006501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001362-86.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA CHAVES, LUCI BRESSAN Vistos. Trata-se 

de ação em que se requer a benesse da gratuidade de justiça. Pois bem. 

A efetiva impossibilidade em suportar as despesas do processo deve ser 

demonstrada através de documentos, quando pela própria natureza da 

ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte. No caso em tela, inclusive, a parte autora deixou 

de juntar a declaração de hipossuficiência. O parágrafo único do art. 2º da 

Lei 1060/50 deve ser interpretado à luz do inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal, o qual prevê "o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, inclusive, 

quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 20 de janeiro de 

2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45140 Nr: 1315-08.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Carvalho Noleto, EDGAR FERREIRA REGO, 

Eduilda Caetano de Jesus, Elenita Beal Accadroli, FRANKESLANE DA 

ROSA ALVES GUIMARAES, FLAVIO RIBEIRO PEREIRA, IVAN LOCH, 

GLEDES JUSSARA VARGAS, GUILHERME JUNIOR POZZOBON, Ilneide 

Lopes da Costa, Helga Strege de Oliveira, Greci Terezinha Broch, 

GLAUCIA GALVÃO ALVES ARAÚJO, GILMAR JANDREI SCHWAAB, 

Ivanilde Dias de Oliveira, IVANES LUCIMAR ZANIN, IDILHO SICHILERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo. Assim sendo, em observância ao julgado e com base no art. 

509, inciso I do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença e DETERMINO a liquidação da sentença por 

arbitramento e prosseguimento da execução.Em atenção ao art. 510 do 

CPC, vislumbro juntados nos autos os documentos necessários aos 

cálculos periciais. No mais, levando-se em consideração que para apurar 

o “quantum debeatur” é indispensável prova técnica pericial, nomeio como 

expert do juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

devidamente cadastrada no site do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

que deverá ser intimada, via carta de intimação, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional habilitado com inscrição no órgão 

competente, bem como a proposta de honorários (artigos 466, c.c 510, 

ambos do CPC/15).Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a 

indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.Após a 

apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o perito ora nomeado, 

para que, em 10 (dez) dias, apresente proposta de 

honorários.Apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se vista 

à parte executada para que sobre ela se manifeste, no prazo legal.Os 

encargos decorrentes da perícia serão adiantados, integralmente, pela 

parte executada, devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral 

dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder ao 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para 

inicialização dos trabalhos (art. 33, parágrafo único, CPC). O laudo pericial 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito 

iniciar os trabalhos, imediatamente, após a concordância de sua 

nomeação nos autos.Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico 

pericial, independentemente de intimação.Após o encerramento dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para manifestação.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59084 Nr: 460-24.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARTINS FERREIRA, Ildo Scapini, Luiza Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a decisão havida em segundo grau, cientifiquem-se as partes.

 Em seguida, inexistindo pedidos a serem analisado, certifique-se a 

secretaria e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Certifique-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65802 Nr: 661-79.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678, VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA - 

OAB:OAB/ PE 14.712, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 

27.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, ratificando o pedido de penhora já 

apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à 

penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. 

Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar 

sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se 

em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º. A secretaria deverá 

observar, para o adequado cumprimento do disposto no §3º do artigo 523 

do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento voluntário (artigo 

526, CPC) e de impugnação (artigo 525, CPC), será admitida, tão somente, 

a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de se 

cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este juízo.Certifique-se 

a secretaria quanto à tempestividade das manifestações. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 45643 Nr: 1727-36.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON NICOLAI, VALDIR NICOLAI, Maurício 

Jacson Weirich, Jefferson Nicolai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/PR 7.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 116 e para tanto, DETERMINO a suspensão do feito.

 Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da parte 

interessada.

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 2744-05.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA GABRIELLA 

BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 1. RECEBO o Recurso de Apelação interposto pela Defesa (fls. 

135/135-v), eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, onde pugna pela 

apresentação das razões recursais no Tribunal “ad quem”, nos termos do 

art. 600, §4º, CPP.

2. REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67082 Nr: 1562-47.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PERES FERREIRA, GLENY SOUZA 

PINTO, JOÃO DE DEUS ROSA NETO, WANDERSON NOBRE DE SÁ, 

THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA, JOÃO LUCAS CIPRIANO, GERIVAN 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Defensoria Pública da Comarca de Canarana - 

OAB:, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia de fls. 04/10, para:a)CONDENAR o réu 

REGINALDO PERES PEREIRA pela prática dos crimes previstos no art. 

349-A, do CP, art. 33, caput, c/c art. 40, III, e art. 35, caput, todos da Lei nº 

11.343/06;b)CONDENAR o réu JOÃO LUCAS CIPRIANO, pela prática dos 

crimes previstos no art. 349-A, CP, art. 33, caput, c/c art. 40, III, e art. 35, 

caput, todos da Lei nº 11.343/06; c)CONDENAR o réu GERIVAN MARTINS 

DA SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, 

III, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06;d)ABSOLVER os réus 

GLENY SOUZA PINTO, JOÃO DE DEUS ROSA NETO e WANDERSON 

NOBRE DE SÁ das imputações contidas na denúncia, ante a ausência de 

provas suficientes para condenação, com base no art. 386, VII, do CPP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64731 Nr: 3714-05.2017.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCC, EMCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em atenção ao pedido de registro e cumprimento de testamento, 

apresentado nos autos de Cód. 78511, determino a SUSPENSÃO da 

presente ação de inventário.

 Permaneçam os autos em arquivo provisório, até posterior sentença em 

processo apenso.

 Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE 

QUEIROZ MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, DUSTIN RUFUS 

SCAVENIUS GELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - OAB:OAB/SP 135.406, 

MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 273.262, VERIDIANA 

MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 278.425, WALCRIS 

ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 Destarte, com base no princípio da segurança jurídica e celeridade 

processual, DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 674/676.Reconsidero a 

decisão de fl. 279 e, por conseguinte, DETERMINO o levantamento de 

62,25% do depósito judicial (deduzido o importe referente à custas e 

honorár ios advocat íc ios do processo caute lar  de n ° 

617-80.2006.811.0029), independente da prestação de caução.Uma vez 

que o importe encontra-se vinculado à ação cautelar n° 

617-80.2006.811.0029, aguarde-se o retorno desse processo do tribunal 

para que haja a conferência e dedução do valor das custas e honorários, 

bem como, vinculação ao presente feito e respectiva 

transferência.Determino a expedição de alvará para conta bancária de 

titularidade da representante legal da parte exequente (fl. 627), porquanto 

a procuração apresentada à fl. 676/677 apresenta poderes especiais para 

tanto. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1101 Nr: 8-78.1998.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Buranelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT
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 Vistos.

Em atenção aos valores vinculados ao presente feito, ao parcelamento do 

débito fiscal e ao relatório de fls. 251/252, determino a expedição de 

alvará em favor da União no importe a R$ 31.874,14 (trinta e um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos).

No mais, defiro o pedido de fls. 244/245 e, para tanto, determino que o 

valor residual seja transferido à parte executada, mediante a expedição de 

alvará, observada a conta indicada à fl. 237.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17180 Nr: 415-35.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salustiano Luis Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária movida por SALUSTIANO LUIS BEZERRA, 

a qual resultou em crédito no importe indicado em cálculos de fls. 157/158.

Às fls. 172/175, fora requerida por TCJUS I FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, a homologação de 

cessão de precatórios.

É o relatório. Decido.

 No caso em tela, ressalta-se devido crédito de R$ 98.030,70 (noventa e 

oito mil, trinta reais e setenta centavos) à parte exequente, oriundo de 

sentença judicial, o qual encontra-se aguardando pagamento, mediante a 

expedição de precatório.

 No mais, fora acostada cessão da totalidade dos créditos oriundo do 

precatório, conforme se infere às fls. 180/181, o qual merece validação do 

juízo, porquanto inexistente qualquer óbice para tanto, nem mesmo 

necessidade de concordância do devedor.

Sobre a temática, o art. 19 da Resolução n° 458/2017 do CNJ prevê que o 

credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em 

requisições de pagamento, independentemente da concordância do 

devedor.

Ante o exposto, HOMOLOGO a cessão de precatório de fl. 180/181.

Por conseguinte, determino a habilitação dos cessionários nos autos, bem 

como, o cadastro do respectivo representante legal (fl. 182).

Nos termos do art. 21 da Resolução n° 458/2017 do CNJ, comunique-se o 

TJMT, a fim de ser procedido o bloqueio do precatório, a anotação em 

registros, bem como, a disponibilização dos valores integralmente 

requisitados.

Após a disponibilização dos valores e com o objetivo de liberar o crédito 

cedido diretamente ao cessionário, expeça-se alvará em favor dos 

cessionários, observado o valor do precatório de fl. 166.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64971 Nr: 125-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DANIEL FERABOLI, FRANCIANE REGINA 

OSELAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON VIEIRA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, verifico que da narração dos fatos não decorre logicamente 

à conclusão, uma vez que não foi elucidado a forma e o momento em que 

se deu o esbulho. A parte autora se limitou a alegar que a parte ré se 

encontra na posse do lote e que aos finais de semana vai até o imóvel 

rural para cuidados. Além dos acima citados, fixo como ponto 

controvertido: a) quem construiu as edificações demonstradas nas 

fotografias (fls.29/30); b) se os autores tinham a posse do bem; c) se a 

requerida fez benfeitorias e, por último d) se a requerida faz jus ao direito 

de retenção.Assim, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, sob pena 

de indeferimento, bem como juntem aos autos os documentos que 

dispuserem como prova de suas alegações, podendo ser sugeridos 

pontos controvertidos para posterior apreciação pelo juízo.Quanto aos 

requerimentos probatórios, em sua inicial, a autora pleiteou a oitiva de 

testemunhas. No caso interesse de produção de prova testemunhal, 

manifestem-se as partes para que o renovem/apresentem o respectivo rol 

de testemunhas, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, contados deste 

decisum, sob pena de preclusão, que poderão comparecer à audiência 

designada, a ser trazida pela parte independentemente de intimação. Dou 

o processo por saneado, aguarde-se manifestação das 

partes.Diligencie-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61083 Nr: 1682-27.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA DA LUZ FIGUEIRO MARIOTTO - EPP, Lia da Luz 

Figueiró Mariotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J MARIOTTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONORA ARNOLDI MARTINS 

FERREIRA - OAB:173286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Diante do exposto, com arrimo no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, constituo de pleno direito o título 

executivo judicial no valor de R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove 

mil reais), convertendo o mandado inicial em executivo, com a respectiva 

correção monetária pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de 1% 

ao mês a contar a partir da data a ser primeiramente apresentada.Ratifico 

a não concessão do benefício da justiça gratuita, pelos motivos já 

exposados.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% 

(dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3349-48.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MORILIO CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 
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OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Sousa e silv 

Condão Milhomem - OAB:21104/0 -MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte requerida a 

pagar ao requerente o montante de R$ 16.932,00 (dezesseis mil, 

novecentos e trinta e dois reais), referente ao débito objeto dos autos, 

corrigido monetariamente com base no INPC e acrescido de juros 

moratórios mensais de 1% (um por cento), ambos a partir da data do 

vencimento (30.04.2016).Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais 

fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento da 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, como fixada às fls. 

58.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78545 Nr: 3912-71.2019.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 1. Diante do teor da decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do HC nº 

1017695-06.2019.8.11.0000, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de 

Murilo Vieira da Costa, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, 

advertindo-o sobre as medidas cautelares fixadas.

2. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66671 Nr: 1276-69.2018.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDELINO FERREIRA, SUELI SALETTE POLETTO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE COLONIZACAO TRINTAE 

UM DE MARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Preliminarmente, certifico que nem todos os confinantes da área 

usucapienda foram devidamente citados e manifestaram-se nos autos.

 Conforme certidão de fls. 53, somente o confinante Rogério Mariotto foi 

devidamente citado, não sendo identificado os demais confrontantes.

 Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para demostre de 

qualquer forma em direito admitida a individualização do imóvel 

(apresentação de planta ou croqui do imóvel), bem como indique o nome e 

endereço de todos os confrontantes (vizinhos lindeiros), a oeste, a leste, 

a norte e ao sul (ou seja, os vizinhos de frente, dos fundos, do lado direito 

e esquerdo),

 Após, citem-se os confinantes pessoalmente, nos termos do artigo 246, § 

3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52708 Nr: 3210-67.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU CARLOS BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Escolar Infantil Minas Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador para que 

se manifeste no prazo legal sobre o acordo firmado às fls. 170/172 e fls. 

165/167.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74651 Nr: 1419-24.2019.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GOMES DOS REIS, HUTHY ALICE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia de fls. 04/06, para CONDENAR os 

réus RICARDO GOMES DOS REIS e HUTHY ALICE DA SILVA pela prática 

do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 

11.343/06 e ABSOLVÊ-LOS da prática do crime previsto no art. 35, caput, 

da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas suficientes para 

condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. 4. Passo, por conseguinte, 

à dosimetria da reprimenda penal imputada aos réus, em obséquio ao 

princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) 

e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo. 

4.1. Do réu RICARDO GOMES DOS REIS:Na primeira fase, denota-se que a 

culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor 

merecem, são normais, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os 

limites da norma penal incriminadora. Embora registre antecedentes 

criminais, serão ponderados na segunda fase, a título de reincidência. 

Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade. Os 

motivos do crime não pesam, porquanto inerente à espécie delitiva. As 

circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Quanto 

à natureza da droga apreendida, tem-se que é viciante, porém, a 

quantidade apreendida não é de grande monta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17805 Nr: 1030-25.2008.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Economia Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A, Brasil Telecom S/A, Cooperativa de Crédito do 

Alto do Xingú - Sicrédi Alto Xingú, Banco Bradesco - Agência de 

Canarana/MT, Arneg Brasil Ltda, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, BANCO TRIÂNGULO S. A. - TRIBANCO, 

Govesa Administradora de Consórcio S/A LTDA, Caixa Economica Federal 

de Barra do Garças/MT, Mares- Mapfre Riscos Especiais Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305/SP, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, Bruno 

Yohan Souza Gomes - OAB:OAB/SP 253.215, Cristina Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994A, Edson Rocha - OAB:3669-A, Eduardo 

Henrique Vieira Barros - OAB:7680/MT, Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:5222/MT, Flavio Sartori - OAB:24628/SP, Gamaliel Fraga Duarte 

- OAB:3486/MT, Gustavo Eduardo Reis de Siqueira - OAB:6780/MT, 

Jales Oliveira Melo - OAB:3997/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838/MT, Lincoln Cesar Martins - OAB:7087/MT, Márcia Maria 

de Oliveira Bastos Rassi - OAB:GO-14.590, Márcio Alexandre 

Malfatti - OAB:16.943/MT, Maria Bernadete de Oliveira Bastos 

Marques - OAB:7142 GO, Maria Bernardete de Oliveira Bastos - 

OAB:7142/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8.117, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:OAB/MT 8.423, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A, Verônica 

Laura C. Conceição - OAB:7950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Credora Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia através de sua procuradora Dra Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB/MT 13.994 - A, para que informe nos autos no prazo legal o 

valor correto para expedição de Alvara .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60273 Nr: 1164-37.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BARROS ALVES LIMA 

- OAB:16747/MT

 Vistos.

 Há expressa previsão nas normas fundamentais do atual Código de 

Processo Civil, no sentido de que o Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos; e ainda que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (art. 3°, §2º e 

§3º, CPC/15).

Assim sendo e por considerar o intuito conciliatório, REMETAM-SE os 

autos ao CEJUSC para realização de audiência conciliatória.

Intimem-se as partes para que compareçam perante este juízo, no Fórum 

desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o não 

comparecimento injustificado é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).

No mais, restando infrutífera a tentativa de conciliação, MANIFESTEM-SE 

as partes, o prazo de quinze dias. Em seguida, tornem os autos conclusos 

para análise dos pedidos pendetes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47379 Nr: 241-79.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Vitti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Melchiors, EDIBALDO DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Nos termos da decisão de fl. 210, DETERMINO a repetição da perícia, 

devendo o perito proceder à prévia comunicação das partes e assistentes 

técnicos acerca da data e horário da realização do ato.

Insta salientar que a repetição da perícia permitirá o acompanhamento do 

assistente técnico, conforme requerido por Edibaldo Dickel.

 No mais, indefiro o pedido de juntada aos autos do nome da empresa 

responsável pelo aterro da construção (fl. 223), porquanto se refere a 

ônus da parte requerida, devendo ser direcionado ao judiciário quanto 

comprovada a impossibilidade de se obter pela via extrajudicial, por se 

tratar de “ultima ratio”.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 110.

 Em seguida, intimem-se as partes para manifestação.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50196 Nr: 1845-75.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avenilce Ferla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, EVALDO 

OSVALDO DIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o declínio de competência de fl. 60, remetam-se os autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21935 Nr: 2673-81.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercidino Cecatto, Iloni Maria Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos.

 Trata-se de execução fiscal em que a UNIÃO move em face de 

VERCIDINO CECATTO e ILONE MARIA CECATTO, já qualificados no 

encarte processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão 

de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, as partes manifestaram às fls. 

148/150 e fls. 151/152, requerendo a extinção do processo em razão do 

adimplemento da dívida.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e 

documentos juntados aos autos, verifica-se que o devedor procedeu ao 

pagamento da dívida ora exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que 

a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com 
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fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55287 Nr: 1406-30.2016.811.0029

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR RODRIGUES DE BRITO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos - 

OAB:14.780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de interdição de VILMAÇON GARCIA DE OLIVEIRA 

movida por LAIR RODRIGUES DE BRITO DE ALMEDA, já qualificados no 

encarte processual.

 Após o julgamento procedente da demanda, a parte requerente renunciou 

aos poderes que lhe foram conferidos (fl. 59);

À fl. 91 fora informado o atual endereço da parte interditada, em comarca 

diversa.

 À fl. 93, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo declínio de 

competência, com a remessa dos autos à comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT, por considerar o atual domicílio do interditado.

 É o relatório. Fundamento.

No caso em tela, vislumbra-se que a parte anteriormente interditada não 

mais reside na comarca, de modo que o processo deve ser remetida ao 

local de seu domicílio, com base no melhor interesse da pessoa incapaz.

Sobre a temática, bem aduz o Superior Tribunal de Justiça: “Nos 

processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da 

pessoa interditada, a qual deve prevalecer diante de quaisquer outras 

questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à 

solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e 

facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de 

fiscalização da curatela” (STJ – conflito de competência n° 109-840-PE – 

Relatora Min. Nacy Andrigui – Dje 16.02.2011)

Dispositivo.

Ante o exposto, DECLINO a competência para processar e julgar a 

presente ação ao foro da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo 

a mesma tramitar perante a vara cível.

Procedam-se às baixas de estilo remetendo os presentes autos ao aludido 

juízo.

Ciência ao Ministério Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 2020-35.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DADALT, MARCO ANTONIO GANZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique 

Staniszewski - OAB:12972-A/MT

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, NEGO PROVIMENTO 

aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada ser mantida em 

sua integralidade pelos próprios fundamentos lançados.INDEFIRO o pedido 

de condenação dos embargantes em litigância de má-fé, haja vista não 

restar configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80, 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51176 Nr: 2346-29.2015.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JUNQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de tal, Vulgo "Maranhão", MARIA 

ZELIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Junqueira de Souza - 

OAB:96318/SP, WELDER CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Vistos.

Superado o prazo requerido à fl. 90, intime-se a parte requerente para que 

se manifeste sobre a decisão de fls. 81/82, no prazo improrrogável de 

cinco dias.

No mais, certifique-se a secretaria quanto à tempestividade dos embargos 

apresentados as fls. 85/89 e eventual inércia da parte requerente.

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60053 Nr: 1028-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAV, FAV, SADSJ, FADSV, LFAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Roberto Ucker - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 57, intime-se a parte requerente para 

manifestar-se no prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59054 Nr: 438-63.2017.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SCHWEIHERT, CLEVERSON SCHWEIHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O, Lélis Bento de Resende - OAB:12.675/MT, Lúcia 

Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, Luiz Paulo 

Gonsalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 
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OAB:11828, Lélis Bento de Resende - OAB:12.675/MT, Luiz Paulo 

Gonsalves de Resende - OAB:6272, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 20060/0

 Vistos.

Ante o teor do acórdão, cientifiquem-se as partes.

Por fim, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 17163 Nr: 385-97.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Helena de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 188 e para tanto, determino vista dos autos à parte 

autora, oportunidade em que a parte tomará ciência da decisão de fls. 

190/192.

Em seguida, inexistindo pedidos pendentes de análise, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 3930 Nr: 19-05.2001.811.0029

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCÍSIO LUIS CORBARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SOLANGE MARIA CORBARI, 

ESPÓLIO DE ELIDIO CORBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de letra “f” de fls. 180/181.

Intime-se a parte autora para apresentação de formal de partilha, no prazo 

de quinze dias.

 Intime-se por DJe. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53462 Nr: 391-26.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Valeriano Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A., PLANETARIUM MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT, Daniel Paulo Maia Teixeira 

- OAB:4705, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171/MS, Reinaldo 

Marques Pimenta - OAB:285.358/SP

 Vistos.

No caso em tela, visando demonstrar a manifestação volitiva no 

instrumento contratual e documentos apresentados no financiamento da 

motocicleta, o requerente pugnou pela produção de prova pericial 

grafotécnica (fl. 186).

 Nesse diapasão, fixo como controvertido a existência do negócio jurídico 

e a análise da veracidade da assinatura encartada no negócio jurídico e 

demais documentos apresentados no momento do financiamento.

Para tanto, NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para a 

realização de exame grafotécnico da assinatura contida no instrumento 

contratual e demais documentos apresentados no momento do 

financiamento, acostados nos autos, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso, devendo apurar o valor 

efetivamente devido.

 Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do CPC).

INTIME-SE o perito judicial nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, em sintonia com a teoria da 

distribuição dinâmica da prova, mormente o interesse do requerente no 

seu resultado, intime-o para o adimplemento dos honorários periciais, que 

deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão.

Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que 

iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as 

partes.

 Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias, INTIMEM-SE as partes do referido resultado para se 

manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25803 Nr: 3613-12.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às fls. 161/162, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, 

a depender da importância descrita nos autos, assim como, em separado, 

das verbas honorárias de sucumbência.Em seguida, com a chegada do 

ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas 

vistas à parta impugnada. Não são devidas custas judiciais e honorários 

advocatícios, uma vez que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita 

de forma que se encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 

1.060/50 (art. 4º).Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45444 Nr: 1576-70.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO JOSÉ DA SILVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os poderes especiais conferidos aos representantes legais do 

requerente, previstos em procuração de fl. 20, DEFIRO o pedido de fls. 

184/188, no valor do débito alimentar, devendo o alvará ser expedido em 

nome do causídico.

 Determino ainda, a intimação pessoal da parte exequente para que 

cientifique-se da liberação do importe.

 Confirmado o recebimento do valor e inexistindo pedidos pendentes, 

DETERMINO desde logo, o arquivamento do feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 262-50.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR GOVARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Inicialmente, certifique-se a secretaria quanto à tempestividade dos 

embargos monitórios.

Em sendo tempestivos, cumpram-se as determinações a seguir:

i. Recebo os embargos monitórios, nos termos do art. 702, do CPC.

ii. Concedo o efeito suspensivo, nos termos do art. 702, §4º do CPC.

iii. Inverto o ônus da prova em favor do requerente para facilitar a defesa 

dos seus direitos, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da sua 

condição de hipossuficiência técnica.

iv. Por fim, determino a intimação do embargado para manifestar-se no 

prazo de quinze dias, nos termos do art. 702, §5º, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 63032 Nr: 2713-82.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE MORAES GUIMARÃES - 

OAB:371982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:14822-A OAB/MT

 Vistos.

 Os embargos são tempestivos (fl. 109), razão pela qual os conheço e 

aprecio.

De fato, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como sobre erro material, 

porventura existente na decisão, nos termos do art. 1.022, do Código de 

Processo Civil.

 Inicialmente, vislumbro que a sentença que se pretende modificar, julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No mais, não assiste razão a parte recorrente, porquanto não configurada 

qualquer contradição ou omissão na decisão atacada. A contradição na 

decisão atacada, que deve ser compreendida como afirmações 

inconciliáveis, enquanto a omissão deve ser tida como silêncio a respeito 

de questão ou pedido do qual se deveria manifestar, as quais não se 

evidenciam no caso em tela.

 Nos termos do Informativo 585 do STJ, não cabem embargos de 

declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado 

argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada (STJ. 1ª 

Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).

O que se nota é mero inconformismo com a decisão aliunde, bem como a 

intenção de se rediscutir a improcedência da demanda, consoante se 

extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no 

instrumento utilizado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração interposto com fim específico 

de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e desprovido (ED 

128546/2015, Des, Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no Dje 28/10/2015)

Logo, por inexistir contradição ou omissão, bem como, por pretender 

rediscutir a sentença que julgou improcedente a ação, incabível os 

embargos de declaração.

 Dispositivo.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, NEGO PROVIMENTO 

aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada ser mantida em 

sua integralidade pelos próprios fundamentos lançados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 63512 Nr: 2964-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HEINEN, Vilson Heinen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AVELINO HEINEN, ESPÓLIO DE 

LUCILDA MARIA HEINEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MAURÍCIO BENEVIDES 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 22351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de localização de bens deve ser direcionado ao judiciário quando 

houver comprovada infrutífera a tentativa da parte requente de se obter a 

informação em vias extrajudiciais, haja vista este órgão se tratar de “ultima 

racio”. No entanto, no caso em tela, não se vislumbra qualquer tentativa de 

procura de bens do espólio, de modo que não se encontra demonstrada a 

necessidade de utilização da via judicial para tal finalidade.

Assim sendo, indefiro o pedido de localização de bens do espólio em 

órgãos conveniados.

 No mais, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da petição de 

fls. 125/127, no prazo de quinze dias.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Cientifique-se a fazenda pública estadual. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 291 Nr: 13-66.1999.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rocha de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos.

 Trata-se de ação em que as partes firmaram acordo extrajudicial acerca 

do objeto da lide (fl.427/428).

É o relatório. Decido.

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Custas e honorários na forma convencionada no item “8” do acordo.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65762 Nr: 588-10.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao decurso de prazo para 

apresentação de resposta.

 Em seguida, INTIME-SE a parte requerente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias.

 Certifique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62321 Nr: 2282-48.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência de recurso de fl. 91, devendo a secretaria 

certificar o trânsito em julgado da sentença de fls. 87/88.

No mais, ante a concordância da autarquia (fl. 101/v°), HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela requerente à fl. 98, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100, caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45130 Nr: 1305-61.2014.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Pereira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11.405/MT

 Vistos.

Trata-se de ação monitória convertida em mandado executivo, em que a 

sentença se manteve inalterada.

 Postergo a análise do pedido de penhora online.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se, inicialmente, pelo 

cumprimento da sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45371 Nr: 1512-60.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE FIETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o trânsito em julgado da decisão havido em segundo grau (e a 

ciência da parte requerida, cientifique-se a parte requerente.

 Em seguida, inexistindo pedidos a serem analisado, certifique-se a 

secretaria e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se por Dje. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26340 Nr: 191-92.2011.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Lucia Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos.

 Ante a hodierna ausência de Defensor Público na comarca, a parte 

permanecerá representada pelo advogado nomeado Márcio Rogério Paris 

(fl. 175).

Por considerar a atuação de advogado dativo decorrente de nomeação, 

arbitro honorários advocatícios no importe a 4 (quatro) URHs, nos termos 

do art. 303, §2º, CNGC, os quais compreenderão a atuação do causídico 

durante o curso processual em que o defensor público se fizer ausente.

 Determino a expedição de certidão em favor deste, para que se proceda 

à cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do §3º, do 

referido consectário legal.

Por fim, intime-se o representante legal da parte exequente para informar a 

conta judicial para transferência de numerário de fl. 312, bem como 

manifestar-se acerca de medidas coercitivas necessárias à satisfação do 

débito.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27916 Nr: 1788-96.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Manini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO a expedição de alvará na forma requerida pelo causídico, 

observa a conta indicada à fl. 175.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48291 Nr: 758-84.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claudia Silva de Lima, Ana Raquel Ropke, CIRIO 

TIRLONI, Gladis maria Araldi Marcolin, Carmem Fiorentin, Edelgard Elsi 

Gnadt, HELENA GOLDONI FERRABOLI, Ivanderlei Vieira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os pedidos de fls. 341/345 e fls. 346/348, porquanto já 

apresentados em processo apenso (Cód. 73433).

No mais, saliento que o pedido de liquidação por arbitramento será 

decidido no processo apenso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49328 Nr: 1410-04.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Eugênio do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os poderes especiais conferidos aos representantes legais do 

requerente, previstos em procuração de fl. 55, DEFIRO o pedido de fl. 

62/66, no valor do débito alimentar e honorários, devendo os alvarás 

serem expedidos em nome do causídico.

 Determino ainda, a intimação pessoal da parte exequente para que 

cientifique-se da liberação do importe.

 Confirmado o recebimento do valor e inexistindo pedidos pendentes, 

DETERMINO desde logo, o arquivamento do feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49992 Nr: 1771-21.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Irma Schwartz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO a habilitação formulada às fls. 139/141, devendo à 

secretaria fazer as anotações devidas, inclusive, na contracapa dos 

autos. Declaro Paulo Schwartz, Roque Schwartz e Claudete Schwartz da 

Costa, sucessores processuais da falecida Ilga Irma Schwartz.Presentes 

os pressupostos, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe as isenções previstas na Lei n.º 1.060/50. Poderá, 

entretanto, este juízo, revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado.No mais, intimem-se os habilitados para manifestarem-se no 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias.Intimem-se por Dje. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 17183 Nr: 418-87.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a concordância da parte executa (fl. 113/v°) quanto aos cálculos 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o valor apresentado à fl. 111 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.
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Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região. Acaso o valor do débito seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos de referência, autorizo a substituição do Precatório por 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, 

parágrafo 3º da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 

1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de Julho de 2001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo este ser expedido em 

nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22880 Nr: 685-88.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlei Sippert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

 Ante o decurso de prazo requerido à fl. 352, determino a intimação da 

parte executada para, no prazo impreterível de quinze dias, manifestar-se 

nos autos.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria. Em seguida, tornem os 

autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 10332 Nr: 282-95.2005.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Mamede Camargo Dutra, Adaleia Aparecida da 

Silva Camargo Dutra, Lauro Fernando Mamede Camargo Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guainco Agropecuária Ltda, Luiz Carlos Alves 

do Amaral, Sebastião Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Gonçalves - OAB:2 

711-A/MT, Elídia Penha Gonçalves - OAB:2.886-A/MT, Livia Comar 

da Silva - OAB:7650-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, 

Pedro ovelar - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B, Edson Rocha - OAB:3669-A, Ildo Roque 

Guareschi - OAB:5417-B, Luiz Carlos Alves do Amaral - 

OAB:4740/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9.724-B, Suelen 

Telini - OAB:273712/SP

 1. Compulsando os autos, denota-se que os documentos jungidos às fls. 

611/616 não insuficientes para comprovar os requisitos necessários para 

o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, previstos no art. 98 

do NCPC.

2. Desta forma, em atenção ao art. 99, §2º, NCPC, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a juntada de 

cópia de CTPS, extratos bancários ou outros documentos aptos a 

comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, sob 

pena de indeferimento do pedido.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55100 Nr: 1308-45.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA SCHWEIHERT, CLEVERSON 

SCHWEIHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:11828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978, Lélis Bento de 

Resende - OAB:12.675, Luiz Paulo Gonsalves de Resende - 

OAB:6272, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos.

Ante o teor do acórdão, cientifiquem-se as partes.

Por fim, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52221 Nr: 2891-02.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Barbosa Gonçalves Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ, 

CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TAULI ADOLFO - 

OAB:OAB/MT 8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de intimação exclusiva do executado, em nome do patrono 

indicado à fl. 109, devendo a secretaria proceder com o cadastro.

No mais, ante a suspensão do feito (fl. 106), aguarde-se em arquivo 

provisório até ulterior manifestação da parte interessada.

Cadastre-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53073 Nr: 167-88.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo R. Góes - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o feito, sob pena de extinção.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 44710 Nr: 989-48.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil s/a - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bueno Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 107 e para tanto, determino a expedição do 

competente mandado de penhora e avaliação.

 Em seguida, intime a parte executada, nos termos do art. 841, §2°do CPC, 

para querendo, se manifestar sobre a constrição do bem. A intimação fica 

dispensada, caso a penhora seja realizada na presença do executado 

(art. 481, §3º do CPC).

Proceda-se o registro da penhora no DETRAN.

No mais, defiro o pedido de intimação exclusiva do exequente, em nome 

dos patronos indicados à fl. 107/v°.

Cumpridas as determinações, intime-se o exequente, por Dje, para 

manifestação.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45942 Nr: 1955-11.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA WURM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Juliana 

Gomes Takayama - OAB:14.119/MT, Wilson Sales Belchior - 

OAB:OAB/MT 21150/A

 Vistos.

Ante a manifestação de fl. 200 e a certidão de fl. 206, intime-se a parte 

requerente para manifestar-se, no prazo de quinze dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 46041 Nr: 2027-95.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL COLOSSI NETO, SAUL COLOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o feito, sob pena de extinção.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65186 Nr: 271-12.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA SIMONE BRANCO ANDREATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catia Simone Branco Andreatta 

- OAB:16720 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente à fl. 05, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

 Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao responsável legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, observada a conta indicada à fl. 35.

Após o levantamento dos valores, manifeste-se a parte exequente.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 3192-75.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA SIMONE BRANCO ANDREATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catia Simone Branco Andreatta 

- OAB:16720 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente à fl. 05, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

 Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao responsável legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, observada a conta indicada à fl. 37.

Após o levantamento dos valores, manifeste-se a parte exequente.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 63914 Nr: 3202-22.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LUIZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E 

MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisite-se informação acerca do cumprimento da Carta Precatória 

anteriormente expedida (fl. 39), a fim de se averiguar a citação/inércia da 

executada.

 Não havendo informação sobre o cumprimento da missiva, determino, 

desde logo, a expedição de nova carta precatória, nos termos indicados 

na decisão inicial, observado o valor atualizado do débito (fls. 48/49).

Com o retorno da comunicação, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de quinze dias.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 691 de 2710



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 69607 Nr: 3411-54.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DI RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo R. 

Góes - OAB:56.918 OAB/PR, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A/MT

 3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de parcelamento formulado pelo 

embargante, em até 06 (seis) vezes, do valor das custas processuais, 

nos termos do art. 98, §6º do CPC e art. 5°, inciso XXXV da CF. INTIME-SE 

o embargante para apresentar memorial de cálculo atualizado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74467 Nr: 1277-20.2019.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR SALVADOR KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAISON KAIO DE JESUS - 

OAB:OAB/GO 34.238, PEDRO GOMES NETTO - OAB:OAB/GO 5.330, 

WÉRNEK PAULO SOUZA GOMES - OAB:OAB/GO 17.633-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/GO 28.442

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, e 

conforme determinação da r. decisão retro, designo a audiência de 

Conciliação/Mediação para o dia 27/02/2020, às 14h30min ( MT), que será 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC desta Comarca, sito no endereço: Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, Canarana -MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65966 Nr: 777-85.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 1. INTIME-SE a defesa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste 

informações sobre a conclusão do tratamento médico do réu.

2. Com a resposta, tornem os autos CONCLUSOS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNI CAMARA DE MORAIS OAB - MG77618 (ADVOGADO(A))

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG80722 (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES DA SILVA OAB - MT8563/O (ADVOGADO(A))

RAYANE CARLA MARTINS E SILVA OAB - GO52282 (ADVOGADO(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA OAB - MG96415 

(ADVOGADO(A))

KELY CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA OAB - DF48161 (ADVOGADO(A))

RENATO AUGUSTO PANIAGO MACIEL OAB - GO39336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DAGNESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000098-34.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GERALDO DAGNESE 

Vistos. Ante o termo de substabelecimento de Id. 23997514, determino à 

secretaria o registro do novo representante legal da parte autora. Ante a 

certidão de Id. 23347608, intime-se a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de quinze dias. Em caso de inércia, certifique-se a 

secretaria. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 03 de janeiro de 2020. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000001-97.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCINE OLIVEIRA PORTO (REQUERENTE)

SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI (REQUERENTE)

EDITE GOMES DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GARCIA ANDRADE OAB - GO22141 (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000001-97.2020.8.11.0029. 

INVENTARIANTE: FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA REQUERENTE: EDITE 

GOMES DIAS OLIVEIRA, FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA, ANA 

CAROLINA DIAS OLIVEIRA, SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI, 

FRANCINE OLIVEIRA PORTO REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA 1. Trata-se a 

demanda de Alvará Judicial, com pedido de tutela de urgência, ajuizado 

pelo ESPOLIO DE ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA, representando 

pelo inventariante Franco Luiz Dias de Oliveira e os herdeiros Edite Gomes 

Dias de Oliveira, Ana Carolina Dias de Oliveira, Simone Dias de Oliveira 

Brunacci e Francine Oliveira Porto, visando a contratação da cédula de 

crédito rural hipotecária nº 835125, com a Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Vale do Paranaíba LTDA e autorização para expedição de 

alvará genérico enquanto não finalizar o inventário administrativo. Com a 

exordial, vieram documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial (ID 27799540), eis que 

devidamente instruída com os documentos necessários. Passo à análise 

do pedido de tutela antecipada. Aduz a parte autora que a tutela de 

urgência vindicada se faz necessária para possibilitar ao Espólio o 

cumprimento de suas obrigações financeiras e manutenção da exploração 

da atividade agrícola nos imóveis rurais localizados em Canarana/MT, 

Gaúcha do Norte/MT e Paraúna/GO. Explicou que recentemente pagou à 

Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Vale do Paranaíba LTDA, uma 
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parcela do empréstimo bancário de responsabilidade do Espólio, no valor 

de R$ 927.777,76 (novecentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e 

sete reais e setenta e seis centavos), visando alongar a obrigação 

contraída em nome da meeira, a fim de utilizar o novo valor no pagamento 

da CPR nº 01360119, em favor do Banco Original com vencimento em 

28.01.2020, no valor de R$1.907.569,00 (um milhão, novecentos e sete mil, 

quinhentos e sessenta e nove reais). Assim sendo, requer a expedição de 

alvará judicial para garantir o empréstimo rural com a Cooperativa, que 

deverá ser utilizado no pagamento da CPR em favor do Banco Original e 

despesas com a lavoura. Pois bem. O art. 300 do Código de Processo 

Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do 

direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. A tutela de urgência de natureza antecipatória merece 

acolhimento por este Juízo, tendo em vista à comprovação da 

probabilidade do direito e do perigo de dano. A probabilidade do direito 

está demonstrada pela Escritura Pública de Abertura de Inventário e 

Nomeação de Inventariante lavrada perante o 3º Tabelionato de Notas e 

Registro Civil de Pessoas Naturais de Quirinópolis/GO, nomeando como 

inventariante o herdeiro FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA, com a anuência 

da viúva Edite Gomes Dias de Oliveira e demais herdeiros Franco Luiz Dias 

de Oliveira, Ana Carolina Dias de Oliveira, Simone Dias de Oliveira 

Brunacci e Francine Oliveira Porto, todos maiores e capazes (ID 

27800192), Certidão de óbito (ID 27800193), Cédula Rural Hipotecária (ID 

27800201), Nota de Devolução nº 2265, em razão da necessidade de 

alvará judicial (ID 27800202), Instrumento de aditamento da CPR (ID 

27800205) e demais documentos jungidos aos autos. Frise-se, ainda, que 

o art. 396, inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial disciplina acerca da exigência de 

alvará judicial se corresponder à lavratura de escritura que tenha por 

finalidade transmissão do domínio ou de direito e bem assim a constituição 

ou sub-rogação de direitos reais ou de garantia, quando houver interesse 

de espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, incapaz e acervo 

em concordata. Em relação ao perigo de dano, de igual modo encontra-se 

devidamente comprovado, eis que a garantia será necessária para 

subsidiar o custeio da safra 2019/2010, que, inclusive, já se iniciou, bem 

como para arcar com os custos com pagamento de pessoal e demais 

despesas, conforme documentação acostada aos autos. 3. Desta forma, 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para conceder autorização para 

gravar na matrícula nº 18.457, registrada perante o Cartório de Registro de 

Imóveis de Canarana/MT, a Cédula Rural Hipotecaria 835125, emitida em 

16.12.2019, em Quirinópolis/GO, tendo como devedora a meeira Edite 

Gomes Dias Oliveira, garantindo a liberação dos valores pretendidos, para 

fins de viabilidade econômica da atividade rural do de cujus e 

desenvolvimento do patrimônio do falecido. 4. Diante do exaurimento do 

mérito e por não haver outras providências, torno definitiva a tutela de 

urgência concedida e, com base no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para AUTORIZAR a 

lavratura na matrícula nº 18.457, registrada perante o Cartório de Registro 

de Imóveis de Canarana/MT, a Cédula Rural Hipotecaria 835125, emitida em 

16.12.2019, em Quirinópolis/GO, tendo como devedora a meeira Edite 

Gomes Dias Oliveira, bem como a lavratura de garantias bancárias 

futuras, enquanto não finalizado o inventário administrativo, sempre com 

anuência da meeira e herdeiros, visando a liberação dos valores 

pretendidos pela parte requerente, para fins de viabilidade econômica da 

atividade rural do Espólio. Custas e despesas processuais pela parte 

requerente. JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Tratando-se de demanda de jurisdição 

voluntária, inexistindo sucumbência, inaplicável a condenação em 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo. Canarana/MT, 14 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito em Substituição Legal [1] Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010109-71.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010109-71.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: AURELIO CARDOSO DE 

REZENDE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários contra a Fazenda Pública. Expedido o ofício de 

Requisição de Pequeno Valor, o feito encontra-se paralisado, aguardando 

informações da quitação. Deste modo, diligencie a Senhora Gestora junto 

a Sistema de Requisição de Pagamento (SRP), a fim de apurar eventual 

pagamento do débito. Resultando a diligência negativa, certifique-se nos 

autos a ausência de pagamento e, após, encaminhe-se os autos ao setor 

competente para atualização do débito. Por fim, conclusos para 

apreciação do pedido inserto no Id. 19682414. CANARANA, 03 de 

dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010191-39.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010191-39.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: ALICIANE LETICIA 

SULZBACHER LOPES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Acolho o pedido de Id. 22699689. Oficie-se conforme requerido e após, 

abra-se vista dos autos à parte autora para ciência. Por fim, aguarde-se 

em cartório o pagamento do débito. Cumpra-se. CANARANA, 18 de 

outubro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-95.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E.P. DE MORAIS SUPERMERCADO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIRES FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA Vistos, etc. CITE-SE a parte executada 

para pagar o valor do débito no prazo de 03 (três) dias, ou nomear bens à 

penhora – art. 829 do NCPC, sob pena de multa no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação. (Precedentes STJ: REsp 

940.274/MS, REsp 1.106.274/SP, AgRg no Ag 983.703/RJ, AgRg no REsp 

1.126.899/MS). Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa 

incidirá sobre o restante do débito. Não efetuado o pagamento, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

credor. Efetivada a penhora, Simultaneamente a citação, INTIME-SE a parte 

executada para COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser 
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designada conforme a pauta da conciliadora nesta Comarca, nos termos 

do artigo 53 § 1º, da lei nº 9.099/95, sob pena de prosseguir a execução 

com alienação judicial, dação em pagamento ou adjudicação. Consigne no 

mandado que o Executado, querendo, poderá oferecer embargos na 

ocasião da realização da audiência de conciliação supra determinada. 

INTIME-SE também a parte exequente, advertindo-a que sua ausência 

acarretará na extinção do processo. CUMPRA-SE realizando e expedindo 

o necessário. Às providências. Canarana, 18 de outubro de 2019. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001324-74.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINA BORGES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1001324-74.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: VINICIO MOREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: GERCINA BORGES DE ARAUJO Vistos. Nos 

termos do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, CITE-SE a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado de citação, proceder de imediato à 

penhora de bens do executado, imóveis ou móveis que estejam em seu 

poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se pela simples 

tradição - lavrando o respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, 

intime-se a devedora para comparecimento à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá opor embargos, nos mesmos autos, 

verbalmente ou por escrito, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei 

n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se 

que os embargos somente poderão versar sobre matéria constante no 

artigo 52, inciso IX da lei de regência dos Juizados Especiais. Cumpra-se. 

CANARANA, 15 de dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-94.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ANTONIO TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001355-94.2019.8.11.0029 POLO ATIVO:SADI ANTONIO 

TURRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELLIPE DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 

Juizado de Canarana Data: 06/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FELIPE FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ AUGUSTO VAZ DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

20/02/2020, às 13h30min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-94.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ANTONIO TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

06/02/2020, às 15h10min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-74.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ANTONIO DECESARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença. Assim, 

considerando o pagamento efetuado, com o valor depositado pela parte 

sucumbente (Id. 26946930), DETERMINO a expedição de alvará, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 16/2011 – CGJ. Após, em não havendo 

novas deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Canarana, 16 de dezembro de 2019. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-74.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ANTONIO DECESARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 
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para apresentar os dados bancários, a fim de que seja expedido o 

respectivo alvará para o levantamento do valor depositado em Juízo. 

Canarana-MT, 19 de dezembro de 2019. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDNALVA VARELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001181-85.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARIA EDNALVA VARELA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Preliminar – Revelia De proêmio, cumpre esclarecer que a parte 

Reclamada, não compareceu em audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação. Destaco o teor da Súmula 11 do Estado de Mato 

Grosso que estabelece: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena 

de revelia. Desta forma, decreto a revelia da reclamada. Mérito Trato de 

ação de conhecimento – rito da Lei nº 9.099/1995 – em que a parte Autora 

requer a CONDENAÇÃO da parte Ré ao pagamento de indenização por ter 

lhe causado danos materiais, pois não recebeu o pagamento referente a 

comercialização de materiais para construção entabulada entre as partes, 

conforme documentos assinados acostado aos autos. Narra a reclamante 

que é credora da parte Ré, no valor de R$ 1.034,26 (um mil cento e trinta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), pela ausência do pagamento dos 

débitos sem pagamento. Por tais motivos, é procedente o pedido de 

condenação da parte ré para o ressarcimento de valores. Isso posto e o 

que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulados na exordial para: - condenar a Reclamada a pagar o 

importe de R$ $ 1.034,26 (um mil cento e trinta e quatro reais e vinte e seis 

centavos), ao Reclamante, sobre o qual deverá incidir correção monetária, 

pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora em 1% (um por cento) a 

partir da citação. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de 

dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-79.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANDO MATTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001356-79.2019.8.11.0029 POLO ATIVO:CELEIRO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA POLO 

PASSIVO: GEOVANDO MATTOS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 Juizado de Canarana 

Data: 13/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-64.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SANTOS DA SILVA 46069755120 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001357-64.2019.8.11.0029 POLO ATIVO:CELEIRO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA POLO 

PASSIVO: EDILSON SANTOS DA SILVA 46069755120 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 

Juizado de Canarana Data: 13/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAPRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001358-49.2019.8.11.0029 POLO ATIVO:CELEIRO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA POLO 

PASSIVO: ELIAS CAPRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 Juizado de Canarana Data: 

13/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-62.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI DOS SANTOS LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Intimo as partes Requerente e Requerida, na pessoa de seus 
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procuradores, para comparecerem à Audiência de Instrução designada 

para o dia 03/02/2020, às 15h45min (MT), na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA DANIELA ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de sua procuradora, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

20/02/2020, às 13h50min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-33.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR SCHONHOLZER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo ativo, 

acerca da r. decisão constante no ID 24293581, bem como para que 

atualize o valor do débito para expedição do respectivo mandado de 

penhora. Canarana-MT, 10 de janeiro de 2020. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-55.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA SOARES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

RODRIGO COIMBRA BALSAMAO OAB - MG88941 (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Advogado do 

Polo Ativo, para comparecer na secretaria do juizado especial, para retirar 

certidão de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 10 de 

janeiro de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado da 

parte Requerida, tendo em vista a devolução da correspondência (ID 

27923458). Canarana-MT, 10 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza 

Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAPRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atulizado da 

parte Requerida, tendo em vista a devolução do mandado pelo Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça (ID 27912435), sob pena de arquivamento. 

Canarana-MT, 10 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-32.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RODRIGUES TIARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRAN RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atulizado da 

parte Requerida, tendo em vista a devolução do mandado pelo Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça (ID 27837870), sob pena de arquivamento. 

Canarana-MT, 10 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO EHRLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICAL MOTONAUTICA LTDA (REQUERIDO)

ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS FIGUEREDO MELO OAB - GO43921 (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010129-62.2017.8.11.0029. REQUERENTE: PAULO ROBERTO EHRLICH 

REQUERIDO: ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, CICAL 

MOTONAUTICA LTDA Vistos. Abra-se vista dos autos à parte 

Promovente, na pessoa de sua Procuradora, para que se manifeste, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. CANARANA, 30 de dezembro de 

2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-92.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN AYARA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, tendo em vista a 

devolução do mandado pelo Sr(a) Oficial(a) de Justiça (ID 27761116), sob 

pena de arquivamento. Canarana-MT, 10 de janeiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-38.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LARENTIS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010301-38.2016.8.11.0029. REQUERENTE: LARENTIS & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO Vistos. Tendo 

em vista a certidão de Id. 21070353, ABRA-SE vista dos autos à parte 

autora para que se manifeste. cumpra-se. CANARANA, 30 de dezembro 

de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LISANI TAINETE FUCHS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Nos termos do artigo 535 do NCPC, tem o executado o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação. Cumpra-se. CANARANA, 29 de dezembro de 2019. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-67.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010215-67.2016.8.11.0029. REQUERENTE: GILMAR MIRANDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão, RENOVE-SE vista dos autos à parte 

autora, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste. Cumpra-se. 

Canarana, 27 de dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ELIZA TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

1000006-90.2018.8.11.0029 Vistos. A parte recorrente interpôs recurso 

inominado fora do prazo legal, conforme certificado nos autos (Id. 

17436994). Decido. O artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. 

O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência 

da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido 

do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o 

prazo previsto no dispositivo legal supramencionado, portanto DECLARO 

DESERTO o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e após, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Canarana, 

27 de dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ELIZA TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

1000006-90.2018.8.11.0029 Vistos. A parte recorrente interpôs recurso 

inominado fora do prazo legal, conforme certificado nos autos (Id. 

17436994). Decido. O artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. 

O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência 

da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido 

do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o 

prazo previsto no dispositivo legal supramencionado, portanto DECLARO 
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DESERTO o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e após, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Canarana, 

27 de dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KEIKY RAYARE ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e para tanto, 

concedo à requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada. Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das 

contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Canarana, 27 de dezembro de 2019 Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-13.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ELY GIACOMINI (REQUERIDO)

YRAM BRUNO FREITAS DE MORAES (REQUERIDO)

MARCELO PACHECO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JONATHAS CRVALHO SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos. Cuida-se de recurso inominado interposto por HENRIQUE DA 

SILVA RODRIGUES, em que a própria pugna pela concessão da 

gratuidade de justiça. Pois bem. Sobre a assistência judiciária dispõe o art. 

4º, da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, 

de que não está em condições de pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” E, ainda, 

o art. 98 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, 

vislumbra-se a parte autora não trouxe ao feito declaração de 

hipossuficiência ou qualquer outro documento que indique, ainda que 

precariamente, que não possui condições de arcar com as custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 

Deste modo, nos termos do artigo 99, § 2º, do NCPC, CONCEDO à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer 

causa a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, 

apresentando documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, 

ou, querendo, recolha o preparo do recurso interposto, sob pena de 

indeferimento da gratuidade de justiça e, consequentemente, não 

recebimento do recurso interposto. Cumpra-se. Canarara, 27 de dezembro 

de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001359-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1001359-34.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: VALTEMIR JOSE FERREIRA 

EXECUTADO: MARLENE PEREIRA DE ARAUJO Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação 

principal, juros e eventuais custas e honorários advocatícios. Não 

efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via 

do mandado de citação, proceder de imediato à penhora de bens do 

executado, imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a 

transmissão de bens móveis dá-se pela simples tradição - lavrando o 

respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, intime-se o devedor para 

comparecimento à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

opor embargos, nos mesmos autos, verbalmente ou por escrito, nos 

termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que os embargos somente poderão 

versar sobre matéria constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência 

dos Juizados Especiais. Cumpra-se. CANARANA, 27 de dezembro de 

2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001347-20.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1001347-20.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: ULYSSES COELHO OHLAND 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. RECEBO a petição 

inicial, pois atende aos requisitos do artigo 319, do Código de Processo 

Civil. Intime-se o exequente para depositar em cartório os títulos 

executivos originais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

da execução. Cumprido o acima disposto, CITE-SE o executado para que 

oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta (30) dias, se quiser, 

nos termos do artigo 910, do CPC. Decorrido o prazo e, se nada opuser o 

executado, desde já, DETERMINO a secretaria que requisite o pagamento 

nos termos do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Canarana, 27 de dezembro de 2019. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-64.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EL SCHADDAI PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER VINICIUS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas a Parte 

Promovente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar valor 

atualizado do débito, para cabal cumprimento da r. decisão constante no ID 

do documento: 26626848. Canarana-MT, 13 de janeiro de 2020. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERRAZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000413-96.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: ELSO ALVES MARTINS 

EXECUTADO: MAURO FERRAZ DE LIMA Vistos. Defiro o petitório de Id.. 

24338407. Determino a expedição do competente mandado de penhora e 

avaliação. Em seguida, intime a parte executada, nos termos do art. 841, 

§2°do CPC, para querendo, se manifestar sobre a constrição do bem. A 

intimação fica dispensada, caso a penhora seja realizada na presença do 

executado (art. 481, §3º do CPC). Proceda-se o registro da penhora do 

DETRAN. Em seguida, vista dos autos à exequente para manifestar-se no 

prazo de quinze dias. Intime-se. Cumpra-se. CANARANA, 27 de dezembro 

de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-27.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 27946633 

que concedeu a liminar, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 20/02/2020, às 14h30min, que se realizará na Sala 

de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua 

Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 13 de janeiro de 

2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001097-84.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ALZIRA MARIA OLIVEIRA DE 

ANDRADE SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. O Enunciado 1, aprovado 

no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, dispõe 

que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Considerando 

que o ente federativo réu já se manifestou em outros feitos informando o 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, deixo de 

designá-la. Determino a CITAÇÃO da parte ré, pela via eletrônica (sistema 

PJe), para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (analogia 

ao art. 7º da Lei 12.153/09). CANARANA, 13 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS IOSIMUTA CAMILOTTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 27947176 

que não concedeu a liminar, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação redesignada para o dia 27/02/2020, às 13h30min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 13 

de janeiro de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 27947608 

que não concedeu a liminar, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação redesignada para o dia 27/02/2020, às 13h50min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 14 

de janeiro de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-52.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000155-52.2019.8.11.0029. REQUERENTE: GILVAN SILVA DOS SANTOS 
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REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos, etc. DISPENSADO O RELATÓRIO, nos termos do art. 38 da Lei 

9099/95; Dispõe o ENUNCIADO 94 – É cabível, em Juizados Especiais 

Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o 

autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada, 

exceto quando exigir perícia contábil Desse modo, inadmissível a presente 

ação, em razão da incompetência deste Juizado Especial. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, devendo a parte 

autora propor novamente a ação perante o juízo competente. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa. CANARANA, 13 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-67.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOS REIS PASCOAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Comarca de Quirinópolis-GO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000596-67.2018.8.11.0029. INTERESSADO: LUCIMAR DOS REIS 

PASCOAL REQUERIDO: SERASA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

em razão do art. 38 da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Como bem 

salientado pelo autor, o débito está em discussão na comarca de 

Quirinópolis, o que afasta a competência deste juízo a fim de discutir a 

legitimidade da negativação. Ocorre que a Lei 9.099/95 não admite o 

declínio de competência da ação proposta, devendo esta ser extinta, 

conforme art. 51 (“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (...) III - quando for reconhecida a incompetência territorial”), 

incumbindo à parte a propositura de outra demanda, no juízo competente. 

Desse modo, inadmissível a presente ação, em razão da incompetência 

deste Juizado Especial. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

III, da Lei 9.099/95, devendo a parte autora propor novamente a ação 

perante o juízo competente. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 13 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-37.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES DA SILVA FIETZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 27947859 

que não concedeu a liminar, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação redesignada para o dia 27/02/2020, às 14h10min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 14 

de janeiro de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a devolução da correspondência (ID27971596). 

Canarana-MT, 14 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGECLEI DE SOUZA DENIUR (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a devolução da correspondência (ID27667022). 

Canarana-MT, 14 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-91.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DA SILVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a devolução da correspondência (ID27971991). 

Canarana-MT, 14 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a devolução da correspondência (ID27972008). 

Canarana-MT, 14 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MULLER DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado da 

parte Requerida, tendo em vista a devolução da correspondência 

(ID27972014), sob pena de arquivamento. Canarana-MT, 14 de janeiro de 

2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-54.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYURI KELLY RODRIGUES ROCHA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

com a finalidade de proceder a atualização do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, para cabal cumprimento da r. decisão constante no ID do 

documento: 27748308. Canarana-MT, 14 de janeiro de 2020. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUIS FASOLO (INTERESSADO)

HELIDA PAULA BRESSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

visando a readequação da pauta, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de designar a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

29/08/2019, às 15h20min (MT). Intime-se as partes. Canarana-MT, 

31/07/2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL MEDICAL CENTER LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000793-85.2019.8.11.0029. REQUERENTE: VILSON BIGUELINI 

REQUERIDO: HOSPITAL MEDICAL CENTER LTDA. Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Preliminar – 

Revelia De proêmio, cumpre esclarecer que a parte Reclamada, não 

compareceu em audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação. Destaco o teor da Súmula 11 do Estado de Mato Grosso que 

estabelece: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Desta forma, decreto a revelia da reclamada. Mérito Trata-se de ação de 

cobrança de cheque prescrito, fundada na relação causal, na qual deve o 

portador do título demonstrar a causa debendi, a teor do artigo 62 da Lei 

do Cheque. Veja-se que, a parte Autora afirma em sua peça exordial que 

o cheque se originou de débito oriundo de contrato verbal de mútuo 

feneratício. Isto posto, aliado a revelia da parte Requerida considera-se 

subsumida a condição de comprovação da relação jurídica subjacente. 

Diante disto, o julgamento mais justo e equânime, de acordo com o que 

consta dos autos, é o deferimento do pedido inicial, para condenar a 

Reclamada ao pagamento do valor do cheque apresentado. Quanto à 

incidência de juros e correção monetária em recente decisão o STJ definiu 

que a correção monetária para a cobrança de cheques incide desde a 

data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser contados 

a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira. 

(STJ-0640628) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 

1.556.834/SP, por meio da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, 

concluiu que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. Agravo em Recurso especial conhecido. Recurso 

especial provido. (Agravo em Recurso Especial nº 478.430/MS 

(2014/0036959-7), STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 05.09.2016). ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando a 

parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor nominal de R$ 2.750,00 

(dois mil, setecentos e cinquenta reais), com a respectiva correção 

monetária pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de 1% ao mês a 

contar a partir da data a ser primeiramente apresentada. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 26 de outubro de 2019. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000838-89.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO STRELOW JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LASTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000838-89.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: HUGO STRELOW JUNIOR 

EXECUTADO: EDER LASTA Vistos. Defiro o pedido de Id. 26245713 e para 

tanto, determino a expedição de carta precatória à Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, com a finalidade de citação do Promovido. Cumpra-se. 
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CANARANA, 27 de dezembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-02.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Nº do Evento: 12478394 - 01/08/2017 09:14:35 - Audiência conciliação 

designada para 14/09/2017 14:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE CANARANA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LEITE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

eis que incontroversos, conforme comprovante de depósito de Id 

20606621, observando-se a conta bancária indicada no Id. 21029313. 

Sem prejuízo, abra-se vista dos autos a parte promovida para que se 

manifeste acerca da petição de Id. 21029313. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 25 de junho de 2019. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão que concedeu o pedido liminar constante no 

ID do documento: 17403348, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação designada automaticamente para o dia 21/02/2019, às 

16h10min, que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial 

no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, 

nesta. Canarana-MT, 18 de junho de 2019. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-39.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE F. A. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MEIRELLES TROVO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado da 

parte Requerida, tendo em vista a devolução do mandado (ID 27992642), 

sob pena de arquivamento. Canarana-MT, 15 de janeiro de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUIS FASOLO (INTERESSADO)

HELIDA PAULA BRESSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

visando a readequação da pauta, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de designar a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

29/08/2019, às 15h20min (MT). Intime-se as partes. Canarana-MT, 

31/07/2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUIS FASOLO (INTERESSADO)

HELIDA PAULA BRESSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000697-70.2019.8.11.0029. INTERESSADO: HELIDA PAULA BRESSAN, 

MICHEL LUIS FASOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, O exame da Justiça Gratuita 

compete ao juízo de 1° grau, nesse sentido - ENUNCIADO 166 - Nos 

Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso 

será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL) Assim, 

INDEFIRO a justiça gratuita para ambas as partes, ante a ausência de 

comprovação de hipossuficiência. INTIME-SE as partes para em 48 

(quarenta e oito) horas realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção. Escoado o prazo, observado o período de suspensão dos 

prazo ou eventuais feriados, conclusos. CANARANA, 14 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000649-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000649-14.2019.8.11.0029. REQUERENTE: BEATRIZ SILVA BENSI 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

O exame da Justiça Gratuita compete ao juízo de 1° grau, nesse sentido - 

ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL) Assim, INDEFIRO a justiça gratuita para ambas as partes, ante 

a ausência de comprovação de hipossuficiência. INTIME-SE as partes para 

em 48 (quarenta e oito) horas realizarem o recolhimento do preparo, sob 

pena de deserção. Escoado o prazo, observado o período de suspensão 

dos prazos ou eventuais feriados, conclusos. CANARANA, 14 de janeiro 

de 2020. CANARANA, 14 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001290-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS KALMBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001290-02.2019.8.11.0029. REQUERENTE: THOMAS KALMBACH 

REQUERIDO: CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 90999/95. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material. 

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade. Isso porque este magistrado fundamentou os 

motivos que levaram ao indeferimento do requerimento feito pelo 

embargante. Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a 

veicular insatisfações quanto ao conteúdo da decisão embargada. Não 

são via processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas 

dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à decisão embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes. Ausentes 

tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses 

pretensos vícios. Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil,CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração ante a 

inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. 

Cumpra-se na integralidade a decisão de ID 27298562. INTIME-SE. 

CANARANA, 14 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL MEDICAL CENTER LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000793-85.2019.8.11.0029. REQUERENTE: VILSON BIGUELINI 

REQUERIDO: HOSPITAL MEDICAL CENTER LTDA. Vistos, Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Assim, satisfeita a obrigação, julgo EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, se 

ainda pendente. Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. 

Expeça-se o necessário para o efetivo cumprimento da decisão, com as 

cautelas de estilo. CANARANA, 14 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIDONE E DA SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000271-58.2019.8.11.0029. REQUERENTE: DIDONE E DA SILVA LTDA - 

EPP REQUERIDO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Vistos, etc. Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

“cumprimento de sentença”, se necessário. 2- Intime-se o devedor para 

comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), já ficada em decisão anterior,, sem prejuízo da determinação das 

medidas necessárias à satisfação do exequente, por meio da efetivação 

da tutela específica ou da obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente (art. 536 do Código de Processo Civil). Faça consignar que, 

decorrido o prazo para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Consigne ainda que o executado incidirá 

nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência (art. 536, §3º, do Código de Processo Civil). CANARANA, 

14 de JANEIRO de 2019. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000203-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEDRONI FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000203-11.2019.8.11.0029. REQUERENTE: TIAGO PEDRONI FREITAS 

REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

proposta por Thiago Pedroni Freitas em desfavor do 31º Ciretran de 
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Canarana -MT. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo 

artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa, ante a ausência de personalidade judiciária do Ciretran, nesse 

sentido: Recurso Inominado: 0001442-61.2019.8.11.0015 – PJE - CIN 

Origem: Juizado Especial Cível de SINOP Recorrente(s): MARCOS DE 

LARA DA SILVA Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO Juiz Relator: 

PATRICIA CENI Data do Julgamento: 23/07/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – DANO MATERIAL E MORAL – LIBERAÇÃO DE 

MOTOCICLETA NO CIRETRAN – SENTENÇA EXTINÇÃO – INSURGENCIA DA 

PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DETRAN É 

AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURIDICA - EXTINÇÃO DA AÇÃO É A 

MEDIDA QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de 

recurso interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade 

passiva da recorrida, extinguindo o feito sem a resolução do mérito. 

Analisando os autos, verifico que não há que se falar em legitimidade do 

Estado de Mato Grosso quanto aos atos praticados pelo DETRAN, 

notadamente quando, apesar de autarquia estadual, esta possui 

personalidade jurídica , sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação. Além do mais, ainda que não reconhecesse a 

legitimidade passiva, tem-se que o próprio autor pleiteia a realização de 

pericia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura posta 

no recibo do CRLV da motocicleta, de modo que tal medida afasta a 

competência do Juizado Especial. Manutenção da sentença em todos os 

termos. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, 

ressalvada a concessão da gratuidade de justiça. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de Direito - Relatora (N.U 

0001442-61.2009.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

26/07/2019) Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. CANARANA, 14 de janeiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NEVES GUEDES MENDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000304-82.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DOUGLAS NEVES GUEDES 

MENDANHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita 

indeferido; ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o 

deferimento ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também 

não comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição 

do recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 14 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-02.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Canarana-MT, 15 de janeiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000057-38.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000057-38.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: EDSON ROCHA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a Fazenda Pública 

executada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que 

apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo embargos, 

certifique o cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no 

prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo oposição ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- HÁ NOS AUTOS INFORMAÇÕES 

QUE AS CERTIDÕES ESTÃO SOB DEPÓSITO JUDICIAL. Ressalto, ainda, 

que o ajuizamento em duplicidade de execução com base no mesmo título 

executivo constitui litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o infrator às penas processuais, civis, disciplinares e 

criminais cabíveis. A expedição do alvará de levantamento de valores fica 

condicionada ao prévio depósito em definitivo, na Secretaria, do original do 

título executivo, o qual deverá ser destruído, certificando-se nos autos. 6- 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOURA NASSER OAB - GO35411-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro, parcialmente, o pedido inserto no Id. 13356587. 

Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, conforme 

comprovante de penhora via BacenJud de Id. 16918727, observando-se a 

conta bancária indicada. Determino ainda, a intimação pessoal da parte 

exequente para que cientifique-se da liberação do importe. Após, 

voltem-me conclusos para deliberações. Às providências. Canarana, 04 

de outubro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-36.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LOPES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AG - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

face ao não cumprimento da missiva para citação do Promovido, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da nova data da audiência de tentativa de conciliação, redesignada 

para o dia 04/07/2019, às 13h50min(MT). Canarana-MT, 03 de maio de 

2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS AURELIO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000527-35.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DOMINGOS AURELIO ALVES 

DE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório nos 

termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação 

Reclamatória proposta por DOMINGOS AURELIO ALVES DE ABREU contra 

VIVO S/A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação e requereu a improcedência da demanda, alegando estar no 

exercício regular de direito, já que prestou os serviços ao reclamante e 

não recebeu a contraprestação devida. Pois bem. Primeiramente, verifico 

que a parte reclamante afirmou em sua inicial, que desconhece a dívida, 

tendo em vista que não possui nenhum débito em aberto com a empresa 

reclamada. Entretanto, da análise dos autos verifico que a parte 

reclamante não foi capaz de juntar quaisquer comprovante de pagamento 

ou mesmo demonstrar o pedido de encerramento da prestação do serviço, 

com data anterior aos débitos questionados. Em outro sentido, a parte ré 

em contestação, juntou documentos, dentre eles faturas comprobatórias 

de consumo, tela cadastral, históricos de pagamentos e extenso relatório 

de chamadas comprovando a existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como dos débitos. No presente caso, acrescento que ressai 

das faturas apresentadas aos autos pela parte ré, oriundas de sistema 

próprio da parte reclamada que o endereço atribuído à parte reclamante é 

idêntico ao endereço que a própria parte apresentou como sendo seu 

endereço. A inscrição em cadastro de restrição ao crédito ocorreu em 

virtude de ter a parte autora cessado os pagamentos junto à reclamada. 

Portanto, o conjunto probatório contido nos autos permite concluir pela 

efetiva contratação dos serviços fornecidos pela parte reclamada; bem 

como, pela utilização dos serviços e, consequentemente pela regularidade 

não apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Portanto, 

competia à parte reclamante demonstrar inegavelmente o seu direito, 

motivo pelo qual, de acordo com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, 

do CPC, não provando o fato constitutivo de direito, resta improceder aos 

pedidos de dano moral e desconstituição da dívida. Destarte, se 

desincumbiu a parte reclamada de seu ônus (CPC, 373, II), demonstrando 

que, de fato a parte contratou serviços e deixou de adimplir as faturas. 

Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé da reclamante. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé da parte reclamante, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido. Por fim, destaco que a imprudência 

da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável 

comodismo, deixou de pagar o serviço contratado junto à parte reclamada. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da parte reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou o débito aberto com a parte reclamada, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte reclamante aos cadastros 

do SCPC. Nesse sentido colaciono recente decisão proferida pela Turma 

Recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – HISTÓRICO 

DE CONSUMO DE 02 ANOS –INDÍCIOS DA CONTRATAÇÃO E 

CORRIQUEIRA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Recurso Inominado: 

0018232-44.2018.811.0003, data do julgamento: 03/05/2019, Origem: 

Segundo juizado Especial Cível de Rondonópolis, Juiz Relator: Alex Nunes 

De Figueiredo) Isto posto, por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro 

no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os 

pedidos formulados na exordial. Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20 

% (vinte por cento) do valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 06 de 

maio de 2019. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-11.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010318-11.2015.8.11.0029. REQUERENTE: F F DOS SANTOS FEITOSA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER, LUIZ 

ANTONIO SCHUSTER Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Infrutífera a realização de 

localização de bens para o adimplemento integral da dívida. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, 

a extinção do feito é medida de rigor. Ante o exposto, JULGO EXTINTO, 

sem resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da lei nº 9.099/95. RESSALTO QUE O ARQUIVAMENTO NÃO IMPLICA 

EM EXTINÇÃO DO DÉBITO SE NÃO FORA ATINGIDO O PRAZO 

PRESCRICIONAL, FACULTANDO AO CREDOR EXTRAIR CERTIDÃO EM 

SECRETÁRIA E INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SE ASSIM LHE CONVIER. Condenação em 

custas e honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-61.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PARIS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO KLANN - CONSTRUTORA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010401-61.2014.8.11.0029. REQUERENTE: PARIS & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ALTAMIRO KLANN - CONSTRUTORA - ME Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Infrutífera a realização de localização de bens para o 

adimplemento integral da dívida. Nota-se que se trata de pessoa jurídica 

diversa da parte ré, não comprovando a parte autora confusão patrimonial 

pu qualquer fato que permita a desconsideração da personalidade jurídica. 

Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95, a extinção do feito é medida de rigor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no 

artigo 53, §4º, da lei nº 9.099/95. RESSALTO QUE O ARQUIVAMENTO 

NÃO IMPLICA EM EXTINÇÃO DO DÉBITO SE NÃO FORA ATINGIDO O 

PRAZO PRESCRICIONAL, FACULTANDO AO CREDOR EXTRAIR CERTIDÃO 

EM SECRETÁRIA E INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SE ASSIM LHE CONVIER. Condenação em 

custas e honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito CANARANA, 15 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000041-84.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GALVAO ATAIDES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, ora 

Recorrido, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as 

contrarrazões aos Embargos interposto. Canarana-MT, 16 de janeiro de 

2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LEITE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

eis que incontroversos, conforme comprovante de depósito de Id 

20606621, observando-se a conta bancária indicada no Id. 21029313. 

Sem prejuízo, abra-se vista dos autos a parte promovida para que se 

manifeste acerca da petição de Id. 21029313. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 25 de junho de 2019. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LEITE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000147-12.2018.8.11.0029. REQUERENTE: WELTON LEITE RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte ré em ID 21338409 informou a quitação do crédito e fundamentou 

sua quitação. A parte autora intimada para se manifestar quedou-se 

inerte, razão que o reconhecimento da quitação é medida de rigor. Assim, 

satisfeita a obrigação, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento para a parte 

autora de eventuais valores remanescentes nos autos. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Publique-se. Expeça-se o necessário para o efetivo 

cumprimento da decisão, com as cautelas de estilo. CANARANA, 15 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-08.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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WALDEMAR GOVARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM OAB - RO7009 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000005-08.2018.8.11.0029. REQUERENTE: WALDEMAR GOVARI 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Não há possibilidade 

deste juízo desconsiderar a aplicação de custas e taxas judiciárias em 

razão de sentença com trânsito em julgado, formando coisa material e 

formal. Proceda-se os devidos cumprimentos necessários para fins de 

arquivo definitivo. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-45.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010113-45.2016.8.11.0029. REQUERENTE: FERNANDA TIRLONI 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo Oi – 

em recuperação judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - 

Recuperação judicial: Autor: OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI 

MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.) Conforme já ressaltado 

nos autos, foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi, em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato gerador da demanda é 

anterior a 20/06/2016, trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago 

na forma do plano aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, 

expedindo-se a certidão competente para habilitação no juízo 

recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é posterior a 20/06/2016, 

trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo seguir curso, até 

o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a competência 

passar a ser do juízo recuperacional. Nesse sentido, foi a decisão 

proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a 

Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos 

demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do 

Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu 

curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais 

(constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano 

aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação 

aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, 

na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca 

do limite temporal para considerar o crédito como concursal, também 

decidiu o juízo universal da recuperação judicial: E, como concursal, esse 

juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja 

demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A 

lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização 

para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 
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www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 20/06/2016, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi na classe III – Quirografário, mediante 

Habilitação Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano 

aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos termos do art. 924, III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, a ser retirada pela parte 

exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. Transitada em 

julgado, expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, 

ao arquivo, com baixa. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010183-62.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NADIA GONCALVES DE ALENCAR (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010183-62.2016.8.11.0029. REQUERENTE: EUGENIA PEREIRA DE 

MORAES INTERESSADO: MARIA NADIA GONCALVES DE ALENCAR 

Vistos, Em análise dos autos, verifico que o objeto da demanda se 

exauriu. Explico. Fora autorizado o levantamento de eventuais valores em 

depósito em contas bancárias no nome do requerente em razão de seu 

falecimento. Ocorre que conforme informado pela instituição financeira, 

não há mais valores em sede de conta bancária, sendo eventuais valores 

devolvidos ao INSS. Assim, oficiar o INSS para fins de depósito de valores 

traria conflito processual, ante trazer discussão se faz jus ao 

recebimento, o que abriria novo contraditório. Caso a parte autora 

pretenda e entender que lhe fora retirado valores de direito, deverá 

ingressar com ação contra o INSS, não servindo a presente demanda para 

tanto. Assim, remeta-se os autos ao arquivo definitivo. Intime-se 

CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-61.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH MULLER DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BAU OAB - MT27238/O (ADVOGADO(A))

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000135-61.2019.8.11.0029. REQUERENTE: DINAH MULLER DA MOTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- Altere-se a classe 

para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão que concedeu o pedido liminar constante no 

ID do documento: 17403348, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação designada automaticamente para o dia 21/02/2019, às 

16h10min, que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial 

no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, 

nesta. Canarana-MT, 18 de junho de 2019. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 18009218 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo e o Polo Passivo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação redesignada para o dia 21 de março de 2019, às 

15h30min(MT), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 de fevereiro de 2019. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

8010369-22.2015.8.11.0029 REQUERENTE: ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair sobre contas 

correntes e aplicações financeiras, em nome da parte Promovida, Robson 

Wainer dos Santos Barbosa, CPF nº 451.882.701-53, no valor de R$ 

6.326,97 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e sete 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Se infrutíferas 

as providências, conforme postulado, proceda-se a inserção de restrição 

no Sistema RENAJUD, em nome da parte Executada. Não logrando êxito 

nas buscas, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 22 de setembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-59.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIZON LUZ GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 22120229, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação redesignada 

automaticamente para o dia 21/11/2019, às 16h10min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 08 de outubro 

de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001079-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANEMILTON ALVES MEDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/11/2019, às 14h50min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HERCULANO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 21537586 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 08/08/2019, às 17h10min(MT), que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 11 de julho de 

2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-03.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELERSON SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000792-03.2019.8.11.0029. REQUERENTE: VILSON BIGUELINI 

REQUERIDO: WELERSON SILVA GOMES Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Preliminar – Revelia De proêmio, cumpre 

esclarecer que a parte Reclamada, não compareceu em audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação. Destaco o teor da Súmula 

11 do Estado de Mato Grosso que estabelece: SÚMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Desta forma, decreto a revelia da 

reclamada. Mérito Trata-se de ação de cobrança de cheque prescrito, 

fundada na relação causal, na qual deve o portador do título demonstrar a 

causa debendi, a teor do artigo 62 da Lei do Cheque. Veja-se que, a parte 

Autora afirma em sua peça exordial que o cheque se originou de débito 

oriundo de contrato verbal de mútuo feneratício. Isto posto, aliado a revelia 

da parte Requerida considera-se subsumida a condição de comprovação 

da relação jurídica subjacente. Diante disto, o julgamento mais justo e 

equânime, de acordo com o que consta dos autos, é o deferimento do 

pedido inicial, para condenar a Reclamada ao pagamento do valor do 

cheque apresentado. Quanto à incidência de juros e correção monetária 

em recente decisão o STJ definiu que a correção monetária para a 

cobrança de cheques incide desde a data de emissão do documento. Já 
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os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do 

cheque à instituição financeira. (STJ-0640628) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 

PRESCRITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA 

APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior, quando do julgamento do REsp 1.556.834/SP, por meio da 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC, concluiu que: "Em qualquer 

ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção 

monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os 

juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira 

sacada ou câmara de compensação". 2. Agravo em Recurso especial 

conhecido. Recurso especial provido. (Agravo em Recurso Especial nº 

478.430/MS (2014/0036959-7), STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 05.09.2016). 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor nominal de 

R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), com a respectiva correção monetária 

pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de 1% ao mês a contar a 

partir da data a ser primeiramente apresentada. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 26 de outubro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 18008763 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 28 de março de 2019, às 17h10min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 

de fevereiro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

tendo em vista a falha no sistema - designando audiência de conciliação 

sem respeitar o intervalo de 42 dias - para atos processuais, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa 

de seu procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 29/08/2019, às 14h30min(MT), que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Canarana-MT, 05 de julho de 2019. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001359-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, tendo em vista 

a devolução do mandado (ID 28052686), sob pena de arquivamento. 

Canarana-MT, 17 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ROBERTO MORESCO (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins que, é ponderado que os servidores 

públicos de maneira em geral, aqui em especial o Oficial de Justiça 

considerado o “longa manus” do Poder Judiciário, devem cumprir as ordem 

emanadas do Juízo, todavia devem ser embasadas nos dispositivos legais 

os fatos atinentes ao seu mister. Ao Oficial de Justiça, cabe cumprir com 

suas atribuições legais dentro dos parâmetros estabelecidos pelas 

normas jurídicas, assim ao receber o mandado observei que conforme 

disposição legal contida no artigo 8º da Lei 9.099/95, não pode ser parte 

em ação ajuizada perante o juizado especial as pessoas jurídicas de 

direito público e privado, sendo ressalvada a possibilidade da micro e 

pequena empresa (art. 8º, §1º, II, L. nº. 9.099/95) pleitearem em sede 

especial. Todavia, de acordo com artigo 3º, da Lei Complementar nº. 

123/06 considera-se micro e pequena empresa sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, 

devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, não auferindo lucro anual superior a R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Para tanto, faz-se 

necessária comprovação da condição de micro e pequena empresa, 

através de sua qualificação tributária atualizada e/ou outro documento 

fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme 

enunciado nº. 135 do FONAJE. ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) 

? O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro ? Palmas/TO). Diante do exposto, devolvo o 

mandado para a Secretaria sem o fiel cumprimento e solicito que a parte 

promovente comprove o requisito de se constituir na forma de 

microempresa ou empresa de pequeno porte conforme enunciado 135 do 

FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-78.2019.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição (ID 

28051189) juntada aos autos pela parte Requerida, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento. Canarana-MT, 17 de janeiro de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-98.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEDNA DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000290-98.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ELIEDNA DE SOUZA SALES 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Assim, satisfeita a obrigação, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo. Publique-se. Expeça-se o necessário para o efetivo 

cumprimento da decisão, com as cautelas de estilo. CANARANA, 15 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001217-30.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/03/2020, às 13h30min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-64.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DENDENA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010103-64.2017.8.11.0029. REQUERENTE: LOURDES DENDENA BATISTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, Intime-se a parte autora 

para manifestação em 05 (cinco) dias, no silêncio, ao arquivo. 

CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000541-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000541-19.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ANTONIO AIRES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Manifeste-se a parte 

autora quanto aos documentos juntados em ID. 23848196, no prazo de 05 

(cinco) dias. Certifique-se eventual decurso de prazo para a Fazenda 

Pública apresentar contestação, indicando se houve remessa virtual dos 

autos. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOURA NASSER OAB - GO35411-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000075-59.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MARIA LUSIMAR DE 

CARVALHO REQUERIDO: WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Infrutífera a realização de localização de bens para o 

adimplemento integral da dívida, visto que já houve diligências pelo juízo o 

qual logrou-se êxito em bloqueio e transferência parcial, não indicando a 

parte autora elementos que justifiquem a localização de novos bens. 

Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95, a extinção do feito é medida de rigor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no 

artigo 53, §4º, da lei nº 9.099/95. RESSALTO QUE O ARQUIVAMENTO 

NÃO IMPLICA EM EXTINÇÃO DO DÉBITO SE NÃO FORA ATINGIDO O 

PRAZO PRESCRICIONAL, FACULTANDO AO CREDOR EXTRAIR CERTIDÃO 

EM SECRETÁRIA E INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SE ASSIM LHE CONVIER. Condenação em 

custas e honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000527-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SALVIANO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000527-98.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ROBSON SALVIANO BORGES 

REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO 

GROSSO Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, 

razão pela qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Por 

oportuno, cumpre-me ressaltar que “A extinção do processo independerá, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”, consoante 

§1º do art. 51 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. CANARANA, 16 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-86.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANNE GHELLER DALOSTO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA SOARES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000349-86.2018.8.11.0029. REQUERENTE: LEYDIANNE GHELLER 

DALOSTO DE LIMA REQUERIDO: ROMILDA SOARES DE CARVALHO 

Vistos, etc. O exame da Justiça Gratuita compete ao juízo de 1° grau, 

nesse sentido - ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL) Assim, INDEFIRO a justiça gratuita para ambas as 

partes, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência, sendo que 

os documentos acostados indicam a possibilidade de arcar com as custas 

processuais. INTIME-SE a(s) parte(s) para em 48 (quarenta e oito) horas 

realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Escoado o 

prazo, observado o período de suspensão dos prazos ou eventuais 

feriados, conclusos. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000139-98.2019.8.11.0029. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a 

parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita indeferido; ou não teve a 

justiça gratuita deferida e tampouco requereu o deferimento ou não 

recorreu da sentença quanto a este ponto, e também não comprovou o 

preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso. Com 

efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo deverá ser feito 

independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria parte 

recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual não 

se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 80 

do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto quando 

não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000438-75.2019.8.11.0029. REQUERENTE: JOSE LUIS DE 

VASCONCELOS REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os benefícios 

da justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001250-20.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001250-20.2019.8.11.0029. REQUERENTE: BEATRIZ SILVA BENSI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Certidões originais em secretaria, conforme certificado. Ressalto, ainda, 

que o ajuizamento em duplicidade de execução com base no mesmo título 

executivo constitui litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o infrator às penas processuais, civis, disciplinares e 

criminais cabíveis. A expedição do alvará de levantamento de valores fica 

condicionada ao prévio depósito em definitivo, na Secretaria, do original do 

título executivo, o qual deverá ser destruído, certificando-se nos autos. 6- 
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Cumpra-se. Expeça-se o necessário. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHDO SIMÃO Juiz(a) de Direito CANARANA, 16 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-09.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR BROCH DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010290-09.2016.8.11.0029. REQUERENTE: ODENIR BROCH DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Manifeste-se a parte exequente acerca das 

petições de ID 27264120 e 27264119, após conclusos. CANARANA, 17 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-47.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI DOS SANTOS LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000608-47.2019.8.11.0029. INTERESSADO: MIRACI DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Vistos, etc. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. II – FUNDAMENTO E DECIDO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC, não 

há necessidade de produção e provas, razão pela qual indefiro o pedido 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

PRELIMINAR DE ILETIGITIMIDADE PASSIVA Aduz a 1ª parte Reclamada que 

não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez 

que a responsabilidade por efetuar descontos na conta corrente da parte 

Autora é exclusivamente da 2ª Reclamada, e não do banco. No entanto, 

afasto a alegada ilegitimidade passiva, haja vista que no caso em voga a 

pretensão autoral refere-se à conduta praticada também pelo banco, qual 

sejam os descontos indevidos em conta corrente do autor. Sendo assim, 

as Reclamadas detêm responsabilidade pelos danos oriundos da má 

prestação do serviço, pelo que rechaço a preliminar como suscitada. Não 

deve, ainda, prosperar a alegação de ilegitimidade passiva haja vista a 

responsabilidade solidária na cadeia de consumo que se estabelece no 

microssistema consumerista, nos termos do parágrafo único do art. 7º, do 

CDC e do parágrafo 1º do art. 25, mesmo códex. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou questões 

prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. MÉRITO 

Trato de ação de conhecimento – rito da Lei nº. 9.099/1995 – em que a 

parte Autora requer seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, com restituição de valores descontados indevidamente, bem 

como sejam CONDENADAS as Rés a compensarem o dano moral 

suportado. Está a se tratar de relação de consumo, na qual temos de um 

lado um consumidor e de outro os fornecedores, por esta razão deve o 

ônus da prova ser invertido com base no artigo 6.º, inciso VIII, da Lei 

n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora e verossimilhança de 

suas alegações. A parte Reclamante nega qualquer contratação de 

Seguro/autorização de descontos em conta junto as Rés, que não se 

desincumbiram quanto ao seu ônus probatório _; art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC _; ante a nítida relação de consumo entre as partes contratantes, 

que, ademais, mesmo pela regra ordinária do art. 373, II, do CPC, também 

não se valeram da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, não logrando êxito em demonstrar sua ausência de 

responsabilidade. Em apertada síntese, alega a parte Autora que foi 

surpreendida com descontos em sua Conta Corrente junto ao Banco Ré, 

por adesão a Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, sem a sua 

anuência. Restou comprovado pelos extratos apresentados que foram 

efetuados descontos pela partes Rés, totalizando o valor de R$ 258,70 

(duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), entre fevereiro de 

2017 até dezembro de 2018, só sendo interrompidos, após solicitação do 

Reclamante. A peça de bloqueio indica que os descontos se referem a 02 

(duas) apólices de nº 555.82.0.00000196 e 540.82.0.00000079, para 

Seguro de Acidentes Pessoais, ambas com descontos mensais no valor 

de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos). Em que pese a 

apresentação de defesa constar com cópia de contrato assinado, _; id 

26449006 _; tal prova não vincula a parte Autora ao documento e débitos 

deste decorrente. Pela análise desse documento e declaração da parte 

Autora de que nunca contratou nenhum seguro, é flagrante a fraude 

apresentada na assinatura no referido contrato, sendo certo que a 

Reclamante nunca autorizou a realização do negócio jurídico perante as 

Reclamadas. Forçoso é concluir que a contratação é oriunda de fraude, já 

que estamos a tratar de pessoa simples, com idade avançada que é alvo 

fácil dos fraudadores, mormente pela facilidade em ser reproduzida sua 

assinatura. Portanto, não se desincumbiram as partes Rés em demonstrar 

a legitimidade dos descontos. A sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa, como preceitua o artigo 

14. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. A bem da verdade, as Reclamadas não produziram 

qualquer prova de que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou 

houve culpa exclusiva do consumidor. Assim, neste particular, não tendo 

a Reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contratado, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus das 

Reclamadas tal comprovação, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo. Alega que não contratou e não 

tem meios para provar isso. A contratação se deu por terceiro fraudador. 

E, quanto a fraude cometida por terceiros, esta não é suficiente para 

afastar a responsabilidade das Reclamadas, mormente por fazer parte do 

risco do negócio que exploram, permitindo-se a contratação das mais 

variadas formas, muitas delas sem a devida segurança esperada. 

Respondem pelo risco criado, pois, cabe a elas agir de forma a evitar o 

ocorrido, mediante a adoção de medidas suficientes e eficazes para 

garantir a segurança das operações realizadas. Assim sendo, infere-se 

dos autos que houve defeito na prestação do serviço, recaindo sobre as 

Reclamadas o dever de adequá-lo, bem como de reparar os danos daí 

advindos. Quanto aos danos materiais consistentes nos valores que 

foram debitados indevidamente da conta da parte autora devem ser 

devolvidos. Resta desconstituída a alegação da parte Ré de que 

providenciou a devolução de R$ 119,40 (cento e dezenove reais e 

quarenta centavos), em 03.10.2017, pois embora feito o pagamento, o 

mesmo valor foi imediatamente estornado da conta. Com relação à 

repetição pleiteada em dobro, atendidos os requisitos o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, o qual dispõe que o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, e 

considerando que a parte Autora fez prova da cobrança indevida da 
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quantia de R$ 258,70 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta 

centavos), evidencia-se que é de direito a devolução em dobro do valor 

aludido. No tocante ao dano moral sofrido pela Reclamante, apesar de não 

existir necessidade expressa de comprovação, este resta demonstrado 

pelo constrangimento sofrido, de ter sua conta bancária descontada por 

um seguro que ele nunca usufruiu. O dano moral resta configurado e deve 

ser reparado. Pelas razões acima indicadas, constato a existência do 

nexo causal entre a conduta das Reclamadas e as consequências 

sofridas pela Reclamante, pelo que justa se torna a indenização pleiteada, 

já que a mesma decorre de responsabilidade objetiva, por força do CDC, 

como bem demonstrado, não havendo necessidade de se discorrer sobre 

as demais alegações das Reclamadas tornando imperioso apenas lembrar 

que o dano moral em ações dessa natureza não necessita de prova de 

repercussão ou do abalo sofrido, configurando-se apenas com o ato de 

descontos abusivos na conta bancária da Reclamante. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A situação causou 

angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu bem-estar 

psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. Nesse 

diapasão, verificada a existência da obrigação de compensação pelas 

Reclamadas, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser 

estipulado a título de indenização por dano moral, havendo que se levar 

em consideração comentário de Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra 

Responsabilidade Civil, qual seja: As leis em geral não costumam formular 

critérios ou mecanismos para a fixação do quantum da reparação, a não 

ser em algumas hipóteses, preferindo deixar ao prudente arbítrio do juiz a 

decisão, em cada caso. (GONÇALVES, Carlos R. Responsabilidade Civil, 

6ª Edição, Saraiva, pág. 413). No tocante ao valor da indenização, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto, tais como descontos indevidos e descaso na solução do 

problema. Como restou demonstrado nos autos, que o contrato de seguro 

foi realizado de forma fraudulenta, arbitro a verba a título de dano moral 

em quantia que corresponde a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III - 

DISPOSITIVO Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial para: - declarar a INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA que 

originou os débitos discutidos e determinar que a parte Ré realize o seu 

CANCELAMENTO definitivo das apólices de nº 555.82.0.00000196 e 

540.82.0.00000079, bem como se ABSTENHA de cobrar de qualquer 

forma débitos remanescentes da mesma; - condenar as partes Rés, 

solidariamente, a REPETIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, 

já em dobro - art.42, parágrafo único, do CDC -, o valor de R$ de R$ 

517,40 (quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), corrigido 

monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação; - condenar as partes Rés, solidariamente, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir do evento 

danoso, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei nº 6.899/81, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Após o trânsito em julgado, a Reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento da 

parte Autora quanto ao cumprimento de sentença (expedição de 

penhora/avaliação) certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 18 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47370 Nr: 235-72.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Moura Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moura Nasser - 

OAB:OAB/MT 18.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vista dos autos à parte Autora para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60416 Nr: 1244-98.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Lopes Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MENEZES SOUTINHO - 

OAB:0

 Vistos.

Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão exarada às 

fls. 71.

Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Fórum

Decisão

DECISÃO

PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO

Chapada dos Guimarães

0734670-07.2019.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por HUGO CÉSAR CANEVARI JÚNIOR, 21469, Gestor 

Judiciário, Secretaria - 2ª Vara - Comarca de Chapada dos Guimarães - 

SDCR, em relação ao quinquênio de 10/8/2014 a 10/8/2019.

Analisando o processo, vislumbro que a Central de Administração 

certificou a inexistência de afastamento que implique no indeferimento do 

pedido.

 Relatei o necessário, passo a decidir.

O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, “in verbis”:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...) § 1° (...) § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os 
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meses para gozo da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao 

servidor que, no período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de 

suspensão; II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de 

doença em pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de 

interesses particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por 

sentença definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou 

companheiro. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço 

retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 

um mês para cada três faltas.”

No presente caso, verifico que o requerente faz jus ao benefício, 

preenchendo o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

Portanto, defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de licença 

prêmio, relativo ao quinquênio compreendido no período de 10/8/2014 a 

10/8/2019, condicionando seu usufruto à conveniência do serviço público, 

ao (à) servidor (a) HUGO CÉSAR CANEVARI JÚNIOR, Gestor Judiciário, 

Secretaria - 2ª Vara - Comarca de Chapada dos Guimarães - SDCR nos 

termos do art. 109, “caput”, da Lei Complementar n. 04/1990.

 Cientifique-se o requerente.

Anote-se para usufruto no momento oportuno.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães, 7 de janeiro de 20 20.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE DE SOUZA GUIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE MOURA LEMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002115-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. R. D. C. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo providenciar o 

depósito da diligência e atender à solicitação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001051-13.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARUCCI OAB - PR24483 (ADVOGADO(A))

PAOLA SANTOS CASSOL OAB - PR79711 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LAZARIN (REQUERIDO)

KATIA CRISTINA TREVIZOLI LAZARIN (REQUERIDO)

 

1001051-13.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, providenciando o 

depósito da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC). 

19/12/2019 ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AURELIO APARECIDO DA GUIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S / M T  P R I M E I R A  V A R A 

1001083-52.2018.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

decurso do prazo para manifestação da parte autora, impulsiono o 

presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000816-46.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ ARAUJO CAMARA (AUTOR(A))

ANA PAULA DE OLIVEIRA LOPES CAMARA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA GUIMARAES (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CNGC, 

impulsiono os autos para intimação do patrono da parte autora para 

manifestação, no prazo legal, acerca da correspondência que postou a 

carta de citação do requerido constando "não existe o nr - desc. a rua".

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002068-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCYNALVA LIPTNER DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODOLFO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001097-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIUSA DE CAMARGO (RÉU)

GELSOM GONCALVES DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 09/03/2020 ÀS 14:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002414-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO (REQUERIDO)

 

1002414-35.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob a certidão do Oficial de Justiça à fl.retro, ficando ciente de que 

ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002115-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. R. D. C. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado da comarca 

de Cuiabá/MT, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000870-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000870-12.2019.8.11.0024. Parte Autora: GAPLAN ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA.. Parte Ré: FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE 

POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA. Vistos etc. Diante da dúvida 

acerca da localização do bem para pagamento das diligências do Sr. 

Oficial de Justiça, diga-se o meirinho sobre a mesma, em 5 dias, devendo, 

após o pagamento realizar o ato. Devolvendo-se, em seguida, ao juízo 

deprecante, devidamente cumprida. Expeça-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002772-97.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

C M F EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos etc. Observo que não há guia de recolhimento de custas e taxa 
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judiciária vinculada ao processo. Assim determino a emenda à inicial, na 

forma do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o 

patrono proceda o seu pagamento e comprove nos autos a vinculação, 

sob pena de indeferimento. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000342-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZACARIAS SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER MORAES DE LIMA OAB - MT22767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (REU)

NELSON FERREIRA DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, intimo a parte autora para comparecer à 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 08/07/2019 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000472-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLODOALDO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLODOALDO BARRETO JUNIOR (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000472-02.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOSE CLODOALDO BARRETO 

REQUERIDO: JOSE CLODOALDO BARRETO JUNIOR, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de interdição proposta por José Clodoaldo Barreto em face de José 

Clodoaldo Barreto Júnior. Alega que é genitor do interditando, o qual é 

portador de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) e necessita do 

requerente para exercer seus cuidados diários e as atividades pessoais e 

interpessoais. Requereu a interdição do requerido e a sua nomeação 

como curador. A liminar foi deferida. Pericia aportou (ID 19977168), 

concluindo por incapacidade total para gerir os atos da vida civil 

permanentemente. Contestação (ID 15265358), requerendo que sejam 

resguardados os direitos patrimoniais da curatelada. O autor 

manifestou-se no id. 20234408. Manifestação do Ministério Público (ID 

21132797), pela procedência da ação com a decretação da interdição e 

nomeação da requerente como curador do interditando. É o relato. Decido. 

Pois bem. Como se infere do laudo médico pericial acostado (ID 

19977168), o interditando apresenta esquizofrenia paranoide (F20.0), 

necessitando de acompanhamento 24h por dia, com o seu discernimento 

reduzido, sendo incapaz totalmente para administrar os seus bens e os 

atos de sua vida. Ainda, segundo relatório médico do perito, o requerido 

apresenta incapacidade permanente e de tal ordem que o impede praticar 

atividade que lhe garanta sua subsistência. DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido e, por conseguinte, DECRETO a INTERDIÇÃO de José Clodoaldo 

Barreto Júnior declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, o que faço com base no artigo 4°, inciso III do Código Civil, com 

redação dada pela Lei n° 13.146/2015. Nomeio-lhe como curador definitivo, 

seu genitor José Clodoaldo Barreto, com fulcro no artigo 1.775, § 1º do 

Código Civil e art. 755, §1°, do CPC. EXPEÇA-SE o respectivo termo. a) 

DETERMINO a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos (art. 15, inciso II da 

CF/88); b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. c) PUBLIQUE-SE, tanto na 

imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro 

do intervalo de 10 (dez) dias, na forma dos art. 9.º, inciso III do Código Civil 

de 2002 e art. 755, §3°, do Novo Código de Processo Civil. d) 

PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, pelo período de 6 (seis) meses, na forma do art. 753, 

§3° do NCPC. e) Sem condenação em custas ou honorários de advogado. 

f) Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002788-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO E LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002788-51.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA DO CARMO E LARA REU: 

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. Trata-se de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada por SUELI PRADO DE 

SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS. Analisando a inicial, observa-se que a ação foi proposta contra o 

INSS, autarquia federal, todavia, em razão da alteração legal acerca da 

competência delegada, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, este 

juízo de Chapada dos Guimarães passou a ser incompetente para receber 

demandas previdenciárias da competência delegada prevista no art. 109, 

§3º, da Constituição da República. Neste sentido, a Lei n. 13.876/2019, em 

especial, o artigo 3º dispõe: “Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 

15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - As causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal”. Deste 

modo, a Comarca de Chapada dos Guimarães já foi reconhecida como 

domínio da jurisdição federal neste aspecto, já que dentro do raio de 70 km 

de distância da sede da Justiça Federal, portanto, a competência absoluta 

para apreciar a presente ação é da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Dessa 

forma, incide a previsão legal da lei supramencionada, que já entrou em 

vigor em 1/01/2020 e, portanto, em razão da competência ser absoluta, 

esse juízo é incompetente para julgar a presente demanda. Logo, é 

manifesta a incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda. 

Nesse sentido, tem reconhecido a jurisprudência: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 157.193 - MS (2018/0056194-3) RELATORA : MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

NAVIRAÍ - SJ/MS SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE 

NOVO MUNDO - MS INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL INTERES. : LOURENCA MOREIRA ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO 

CARDOSO RAMOS - MS014572 JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - 

MS017288 ALEX FERNANDES DA SILVA - MS017429 CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DO 

INSS COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência funcional prevista nos arts. 512 e 516 do CPC/15 sede lugar 

em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88. 

2.Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo federal suscitante. 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO 

FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante, e o JUÍZO DE 

DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS -, suscitado. Ação: 
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Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS nos autos de cumprimento de sentença em ação de anulação 

de empréstimo consignado proposta por Lourença Moreira em face de 

ITAU BMG S/A. Manifestação do Juízo suscitado: declinou da competência 

nos termos do art. 109, I, da CF, tendo em vista que o embargante é o 

INSS. Manifestação do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito de 

competência sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve 

ser processado perante o Juízo que formou o título executivo judicial. 

Parecer do MPF: da lavra da i. Subprocuradora-Geral da República, Dra. 

Ana Maria Guerrero Guimarães, opinou pelo conhecimento do conflito, de 

modo a se declarar competente o Juízo suscitante. RELATADO O 

PROCESSO, DECIDO. Delimita-se a controvérsia em determinar o juízo 

competente para julgar embargos à execução opostos pelo INSS nos 

autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Estadual. 

Essa Corte já sedimentou o entendimento de que a competência funcional 

sede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, 

I, da CF/88. Confira-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 

COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. 

CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO 

PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA 

CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz 

competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800). 2. A 

competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da 

Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no 

processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas 

autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, 

assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual, a suscitada." (CC 73.614/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 

13/08/2007, p. 317) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO 

SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 

COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

365/STJ. PRECEDENTES. I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente 

proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra 

Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente 

desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu. II. 

Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, 

incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o 

disposto no art. 2º da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para 

processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da 

CF/88. III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 

575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, 

consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a 

estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes 

do STJ. IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na 

qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, 

desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

da, Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência 

funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que 

determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de 

jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione 

personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição 

Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma 

hierarquicamente superior"(STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. 

Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal 

de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda 

que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito 

conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São 

José do Rio Preto/SP, o suscitante. (CC 129.766/SP, Relatora Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 

20/6/2014.) Assim, existindo ente federal na lide, é da competência da 

Justiça Federal o julgamento dos Embargos à Execução opostos pela 

autarquia federal. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de 

competência para determinar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1A 

VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante. Publique-se. Intime-se. Oficiem-se. 

Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ 

- CC: 157193 MS 2018/0056194-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Publicação: DJ 03/04/2018). Além disso, não obstante a ação ter 

sido cadastrada em 30/12/2019, seu ajuizamento se deu durante o período 

de recesso forense, e conforme Provimento nº 27/2019-CM, o período de 

20 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020 funcionará por sistema 

de plantão judicial, o serviço destina-se exclusivamente ao recebimento, 

conhecimento ou decisão de pedidos elencados no artigo 242 da CNGJ, 

sendo vedado o recebimento de matérias que não sejam afetas ao 

plantão, devendo ser considerado seu ajuizamento no primeiro dia após o 

fim do recesso, ou seja, dia 7/1/2020, tendo em vista que, caso tal ação 

tivesse que ser protocolada fisicamente, o servidor plantonista não o faria, 

por não pertencer ao rol de feitos com matérias relativas ao plantão 

judicial. Vale ressaltar que inteligência diversa implicaria em violação da 

isonomia em relação aos feitos distribuídos fisicamente. CONCLUSÃO. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 3º da Lei n. 13.876/2019, 

DECLINO da competência deste Juízo para processar e julgar o processo, 

em favor douto Juízo Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Distribua-se perante uma das Varas competentes da JF de Cuiabá-MT. 

Intime-se. Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o que deverá 

ser devidamente certificado, remetam-se os presentes autos ao Juízo 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 15 de janeiro de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000472-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLODOALDO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLODOALDO BARRETO JUNIOR (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para comparecer em cartório, no prazo 

de 05 dias, no horário de expediente, para assinar o termo de curatela.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000407-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA QUEIROZ MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE FRANCISCO ALFEU REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA OAB - 352.344.661-91 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIANA ZARQUE MONTEIRO DA SILVA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, dando prosseguimento ao feito, atendendo às intimações anteriores, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1043736-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO PEREIRA DA MATA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (CONFINANTES)

RONEY ANDERSON CORREA (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 04/03/2020 às 14:00 hs, no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1043736-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO PEREIRA DA MATA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (CONFINANTES)

RONEY ANDERSON CORREA (CONFINANTES)

 

1043736-81.2019.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002011-66.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIZE INES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELLEN AGUIAR DE ASSIS (AUTOR(A))

DELFINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA / COMANDO DA AERONÁUTICA 

(COMAER) (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1002011-66.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para comparecer à audiência de 

Conciliação, designada para 04/03/2020, às 14:30 horas, a ser realizada 

no CEJUSC local, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043774-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALIL YASSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 03/03/2020 14:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74440 Nr: 2155-96.2015.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Ramires Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Amecor LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:MT10339, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:219770, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9609

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, diante da nova regra aplicada em relação ao 

Juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, § 3.º, do CPC vigente 

(Lei 13.105/2015), impulsiono os autos a fim de que sejam remetidos ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91957 Nr: 1939-67.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto César Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109225 Nr: 3634-22.2018.811.0024
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcia Benedita Martins, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, diante da nova regra aplicada em relação ao 

Juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, § 3.º, do CPC vigente 

(Lei 13.105/2015), impulsiono os autos a fim de que sejam remetidos ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123545 Nr: 4349-30.2019.811.0024

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Souza de Camargo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - 

OAB:17829/O

 “Vistos etc. Do que se infere dos autos, o Indiciado, em 04 de setembro 

deste ano, teve decretada contra si restrição em decorrência de medida 

de proteção à Vítima. Naquela oportunidade, justificaram a medida as 

ameaças já proferidas contra a Vítima, que, ao final, culminaram em 

agressão física. Depois, as ameaças teriam sido reiteradas, inclusive 

sendo acrescido que o Indiciado não se importaria que fossem 

comunicadas às autoridades. Agora, já no dia 06 de dezembro do corrente 

ano, relatou-se o descumprimento das medidas impostas, pois o Indiciado 

teria reiterado as ameaças. Em razão dessa aparente insuficiência das 

medidas de proteção instauradas em favor da Vítima, a douta Promotora 

de Justiça pugnou pela decretação da prisão preventiva do Indiciado. Na 

mesma data, reconhecendo mesmo o descumprimento, decretou-se a 

prisão. Impõe-se, nesta oportunidade, verificar a adequação da conversão 

da medida de proteção em prisão preventiva. Como bem dito pela douta 

Promotora de Justiça, a situação que se depreende dos autos não sofreu 

modificação significativa. Em decorrência do curto prazo decorrido, 

mantém-se o risco de o Indiciado, se solto, reiterar as ameaças e as 

agressões físicas contra a Vítima, não sendo descartada, aliás, a hipótese 

de progressão para delito mais grave, contra a vida. Com efeito, viu-se 

que, no decorrer desses três últimos meses, o Indiciado continuou a 

proferir ameaças contra a Vítima, prometendo-lhe o mal. Impõe-se, então, 

a manutenção da prisão. INDEFIRO, pois, o pedido de liberdade. 

Aguarde-se o inquérito. Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78134 Nr: 420-91.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silveira Santos da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

para apresentar as alegaçõs finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88105 Nr: 425-79.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurelino Monteiro Caldas, José de Souza 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Resende Tomain - 

OAB:370383, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90876 Nr: 1522-17.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE FLAVIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92757 Nr: 2330-22.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

para apresentar as alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 1659-62.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 2707-71.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Jesus da Silva dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca do desarquivamento, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122109 Nr: 3699-80.2019.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 15 

dias, acerca da impugnação aos embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21130 Nr: 1745-82.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novanher Pedro Alexandre Bertolin, Marta Trentini 

Bertolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiran Ataides da Silva, Wirys Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Vanderlei Giacomelli Junior - OAB:117983/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucélia Basílio da Silva - 

OAB:22184/GO, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/O

 Vistos, etc.

 Diante da notícia apresentada nos autos do agravo de instrumento 

interposto pelos requeridos, determino a remessa dos autos ao cartório 

distribuidor, para que certifique acerca do recolhimento dos valores das 

custas processuais, levando-se o valor dado à causa, bem como 

eventuais retificações e/ou emendas. Em sendo constatada eventuais 

incongruências, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha os pretensos valores possivelmente 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

 Certifique a senhora gestora judiciária acerca da equivalência de paginas 

no sistema Apolo eletrônico e o processo físico, e em havendo 

divergência, seja realizada a remessa ao cartório distribuidor para o 

desfazimento do equivoco.

No demais, aguarde-se a realização da audiência anteriormente 

designada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22086 Nr: 199-55.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvério Cruz Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76574 Nr: 3115-52.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Bitencourt Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73955 Nr: 1897-86.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BRITO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT., KBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97148 Nr: 4516-18.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito de Campos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 618-60.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103227 Nr: 1127-88.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 1249-04.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80187 Nr: 1249-72.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argenor Peres Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 56103 Nr: 215-67.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Correa de Moraes, Devanete Lina dos Santos, 

Viterbo Pereira Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Corrêa de Melo (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:MT21282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, informando acerca da presente ação de inventário dos bens 

deixados por Florentino Correa de Mello, solicitando-se informações 

acerca de valores de titularidade do falecido eventualmente depositados 

nos autos da ação de n° 0003381-42.2005.4.01.3600 

(2005-36.00.003381-0), bem como, requerendo transferência de tais 

valores a este juízo, vinculado aos presentes autos.

 II. Posteriormente, manifeste o inventariante no prazo de 15 (quinze) dias.

 III. Deixo de determinar a remessa dos autos às Fazendas Públicas, uma 

vez que há consenso entre os herdeiros quanto à partilha, de modo que o 

presente inventário está sendo processado na forma de arrolamento, de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 722 de 2710



maneira que, nos termos do art. 662, ‘caput’, do Código de Processo Civil, 

“não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, 

ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 1187-42.2010.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Prado de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cardoso Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça nos autos do 

agravo de instrumento n° 1013040-88.2019.8.11.000 e do que fora 

decidido à fl. 208, remetam-se os autos ao juízo da Terceira Vara de 

Família e Sucessão da Capital, com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 3807-80.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Alves Marchezan, Sidinon Simão de 

Lima, Joana Batista Moraes de Lima, Soraya de Lima, Erika Moraes de 

Lima, Everton José Pacheco Smpaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON THADEU VITA 

FERREIRA - OAB:28410

 Vistos, etc.De início, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a parte 

conclusiva da decisão retro (indeferimento da revogação da prisão), no 

que tange à suspensão do feito e do prazo prescricional, pois, por um 

lapso, por tratar-se de processo escaneado, não foi observado que a 

juíza federal que presidia o feito já tinha decretado a suspensão do feito e 

do prazo prescricional. Neste sentido, torno sem efeito tal 

determinação...Logo, INDEFIRO o pedido de inépcia da inicial e de 

absolvição sumária, uma vez que os autos reclamam dilação 

probatória.Assim, apresentada a defesa pelo envolvido, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de outubro de 2019, às 

13h30min.Na audiência serão inquiridas as testemunhas de acusação e de 

defesa, bem como, interrogado o acusado e, não comparecendo, 

ser-lhe-á decretada a revelia (art. 367 do CPP).Caso o réu ou alguma das 

testemunhas não possua endereço nesta comarca, desde já depreco o 

ato de oitiva à comarca correspondente ao endereço do sujeito 

arrolado.Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu 

patrono constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º, da 

CNGC), devendo esse intimar seu cliente para comparecer ao ato 

designado nessa Comarca, uma vez que não apontou seu endereço nos 

autos, ou declinar o endereço para que seja deprecado o ato à Comarca 

de sua residência, em 5 dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1618 Nr: 154-66.2000.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILSON DE ALMEIDA, Filiação: Maria 

Conceição de Almeida e Ciro Siqueira de Almeida, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, s) para 

comparecer(em) à audiência designada, conforme dados. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no 

dia 22/01/2020, às 08:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO PENAL intentada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em desfavor de ILSON DE ALMEIDA, devidamente qualificados 

nos autos, sendo-lhe imputado o crime previsto no artigo 121, caput, do 

Código Penal Brasileiro.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando o adiantado da hora, bem 

como o postulado pela Defensoria Pública à f. 422 verso, informando que, 

em contato telefônico com o réu, o mesmo reside no mesmo endereço, 

afirmando estando eivada da nulidade a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

requereu a redesignação da sessão solene para data futura, a fim de que 

o réu possa compacer no ato, evitando-se nulidades, consequentemente, 

revogo a decisão que decretou a revelia do réu.Desta forma, razão lhe 

assiste, pois conforme comprovante de endereço acostado no pedido, o 

endereço é o mesmo que, em outra oportunidade, oficial de justiça não o 

localizou (intimação da decisão de pronúncia), todavia, é o mesmo 

endereço que sempre foi intimado para todos os demais atos do processo, 

inclusive, a última intimação.Assim, a fim de evitar nulidade, acolho sua 

manifestação e redesigno a sessão do tribunal do júri para o dia 22 de 

janeiro de 2020, às 8h00min.Intimem-se as testemunhas arroladas, bem 

como o réu no endereço declinado no comprovante retro, eventuais 

pessoas que residam fora da comarca, depreque-se o ato.Oficie-se à 

Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá, com cópia da presente decisão, 

da manifestação da Defensoria Pública de f. 422verso, bem como das 

certidões de f. 416, f. 224 e da certidão positiva de f. 332 e do atual 

comprovante de residência do réu, uma vez que o réu sempre residiu no 

mesmo endereço, mas que por duas vezes, os Oficiais de Justiça de 

Cuiabá (Carlos Renato Leite Salema - mat. 7923 e Zózimo Mendes) não o 

localizaram, atestando que ele não residia mais no local, o que merece ser 

apurado, salvo melhor juízo, pelo Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, 

pois tais informações contraditórias acarretam prejuízo na marcha 

processual e não se coadunam com os princípios da administração 

pública, podendo configurar eventual infração disciplinar, que merece 

apuração.Ciência ao MP e Defesa.Intimem-se os jurados pelo meio mais 

célere.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 07 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41750 Nr: 129-33.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Marinho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - 

OAB:MT21165O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74834 Nr: 2336-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jeferson Chaves de Figueiredo, 

Naianderson Godinho da Rocha, Heráclito da Costa e Silva, Roberto 

Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Hélio Rodrigues do 

Prado Filho - OAB:7626, AYRTON CAMPOS MOREIRA - OAB:17136/O, 

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - OAB:17401, GUSTAVO CRESTANI 

FAVA - OAB:13038, MANOEL COSTA PARRIAO - OAB:13944/O, PABLO 

GUSTAVO MORAES PEREIRA - OAB:14615, Priscila Ferreira Galeno - 

OAB:13.936

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar os denunciados, na pessoa 

de seus respectivos patronos, para no prazo de 05 dias apresentarem 

memoriais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87262 Nr: 4363-19.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCIO DE SOUZA E ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do termo de audiência, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 3807-80.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Alves Marchezan, Sidinon Simão de 

Lima, Joana Batista Moraes de Lima, Soraya de Lima, Erika Moraes de 

Lima, Everton José Pacheco Smpaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON THADEU VITA 

FERREIRA - OAB:28410

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar o advogado da parte ré para 

que apresente no prazo de 05 dias, memoriais escritos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97641 Nr: 4741-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Diante da manifestação apresentada pelo advogado da parte autora e de 

maneira a evitar eventual nulidade processual, intime-o para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente suas derradeiras alegações, por memorais. 

Assim, considerando que serão apresentados os memorais pela autora, 

transcorrido o referido prazo, intime-se a parte requerida para a mesma 

finalidade.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 2931-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonizio Souza de Araujo, Janne de Souza 

Ferreira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência complementar do oficial de justiça, conforme certidão retro (ref. 

146), devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86973 Nr: 4153-65.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEÊNIA JUNQUEIRA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 4192-62.2016.811.0024
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Loureiro Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87094 Nr: 4209-98.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105110 Nr: 1950-62.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁCIO MESQUITA BICUDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Conceição Duarte Bicudo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA PEDROSO MORAL 

QUEIROZ - OAB:313675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação da 

requerida, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72478 Nr: 1273-37.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS LUCENA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Roberto Sauvesuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12396, JOAO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Antonio Bruno - 

OAB:7818/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a), por meio de Carta Precatória, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) 

dias para a fazenda pública, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94603 Nr: 3205-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOGNO CONTRUTORA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não existe o nr".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87134 Nr: 4252-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Anderson de Mattos Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 15 

dias, acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101933 Nr: 441-96.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): com Pedido De Liminar Contra Ocupantes Da 

Àrea Próxima A Bacia De Contenção No Bairro Denominado de Bela vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 86961 Nr: 4144-06.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADOR F. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87979 Nr: 384-15.2017.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FRANÇA DE OLIVEIRA, Rosanil de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87364 Nr: 4465-41.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MARREIRA SACHETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87297 Nr: 4397-91.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ROBERTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87289 Nr: 4389-17.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIDENTE REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87250 Nr: 4351-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaõ Batista Tirapelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87246 Nr: 4348-50.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Jaime Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87236 Nr: 4338-06.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.H. GASTRONOMIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 
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prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56751 Nr: 359-41.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Estevina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37770 Nr: 160-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37045 Nr: 2166-04.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovanete Antônia de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8400 Nr: 1174-87.2003.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Quintina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Reinaldo Caram - OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3691/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18492 Nr: 1168-41.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariliza Valdivina do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19224 Nr: 1897-67.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Domingos do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21393 Nr: 2014-24.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34756 Nr: 696-35.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Alice Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34928 Nr: 744-91.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toshie Wada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36253 Nr: 1683-71.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Piantikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37972 Nr: 385-10.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 2454-73.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ninfa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75218 Nr: 2488-48.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREPINA NEVES DE MIRANDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72787 Nr: 1444-91.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Antonio do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Heringer - OAB:5280

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório contido na 

denúncia e ABSOLVO o réu JACINTO ANTÔNIO DO AMARAL, com fulcro 

no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.Em 

virtude da absolvição, sem custas, na forma do artigo 804 do Código de 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72798 Nr: 1452-68.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:OAB/MT-20.332-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Ilan Goldeberg - OAB:OAB/GO - 35.567

 Diante do exposto, julgo improcedentes todos os pedidos veiculados pela 

parte autora. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto com resolução de mérito o presente processo. 

Fica, portanto, revogada a liminar de 16.6.2015. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no 

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em 

razão da justiça gratuita inicialmente deferida. Com fulcro no art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento de 

multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, cuja 

importância deverá ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, o 

que faço em face da ausência injustificada na audiência de conciliação 

fixando o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento. Intime-se a parte 

requerente, por meio do advogado constituído, advertindo-a de que, não 

havendo o pagamento no prazo fixado, a multa será inscrita como Dívida 

Ativa (arts. 573 e seguintes da CNGC Judicial). Decorrido o prazo para 

pagamento, certifique-se e proceda-se na forma do art. 77, §3º, do Código 

de Processo Civil. Ressalto que, nos termos do art. 98, § 4°, do CPC, “a 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, 

procedendo-se à remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72799 Nr: 1453-53.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Diante do exposto, julgo improcedentes todos os pedidos veiculados pela 

parte autora. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto com resolução de mérito o presente processo. 

Fica, portanto, revogada a liminar de 12.6.2015. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no 

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em 

razão da justiça gratuita inicialmente deferida. Com fulcro no art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento de 

multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, cuja 

importância deverá ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, o 

que faço em face da ausência injustificada na audiência de conciliação 

fixando o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento. Intime-se a parte 

requerente, por meio do advogado constituído, advertindo-a de que, não 

havendo o pagamento no prazo fixado, a multa será inscrita como Dívida 

Ativa (arts. 573 e seguintes da CNGC Judicial). Decorrido o prazo para 

pagamento, certifique-se e proceda-se na forma do art. 77, §3º, do Código 

de Processo Civil. Ressalto que, nos termos do art. 98, § 4°, do CPC, “a 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, 

procedendo-se à remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98198 Nr: 4982-12.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE TRINDADE SALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GOMES DE SOUZA 

- OAB:SP 370643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação ajuizada por ADELAIDE TRINDADE SALINA em desfavor 

do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pelos motivos declinados 

na inicial.

 Em petição de fl. 52, a parte autora postulou a desistência da demanda.

 Intimado, o requerido não se opôs, observado a sucumbência (ref. 59).

Após, vieram os autos conclusos.
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 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, a parte requerida deu aquiescência ao pedido de 

desistência, cumprindo a determinação legal (art. 485, §4°, CPC).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida na inicial (art. 98, §3° do CPC).

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Altere-se o patrocínio da parte autora, conforme ventilado no 

substabelecimento retro.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99277 Nr: 5431-67.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franksnélio Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE BEZERRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine Figueiredo de 

Freitas - OAB:MT5668-E, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Vistos.

 I. Dando início à instrução processual, com fulcro no art. 385 e 442 do 

CPC, defiro o pedido de depoimento pessoal, veiculado pela parte autora 

conforme fl. 75. Preclusos os pedidos da parte requerida, tendo em vista 

certidão de decurso de prazo de fl. 78, sem qualquer manifestação.

II. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 04 DE FEVEREIRO 

DE 2020, às 14h30min (Horário de Mato Grosso).

III. Intimem-se as partes, através de seus patronos constituídos, via DJE.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99999 Nr: 5830-96.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vailson Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2020, às 14h00min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 112994 Nr: 5333-48.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramon Marcelo Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Queren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:19614/0

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução para o dia 12 de Fevereiro de 2020, às 13h00min. (horário de 

MT).

II. Intime-se o réu pessoalmente, devendo constar no mandado, dia, horário 

e local da audiência e seu advogado, este via DJE.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 115498 Nr: 841-76.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassius Vasconcelos de Vlieger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 12 DE MARÇO DE 2020, às 15h00min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 123587 Nr: 4372-73.2019.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:9986B

 Vistos.

I. Cumpra-se conforme deprecado.

 II. Designo o dia 23 de JANEIRO de 2020, às 16h30min para a realização 

do ato.

III. Informe-se o Juízo Deprecante acerca da data agendada para o ato.

 IV. Intime-se a testemunha, para comparecer à audiência designada, no 

endereço de fls. 2 (Rua Santana, Nº 655, Bairro São Sebastião, Chapada 

dos Guimarães/MT – Telefone: (66) 99967-1719).

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Intime-se o advogado do acusado, via DJE.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 117464 Nr: 1624-68.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Konrath Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariza Rivarola Rocha - 

OAB:5.896

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 30 DE JULHO DE 2020, às 13h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 112855 Nr: 5281-52.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio Carvalho de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIQUE CÉSAR FONSECA - 

OAB:26270/O

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 23 DE JULHO DE 2020, às 13h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79414 Nr: 929-22.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Pitaluga Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PARANHOS 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:25059/O, MICHELLE SANTOS MACHADO 

- OAB:13023/O, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:MT24493-B, ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES - 

OAB:3326

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 23 DE JULHO DE 2020, às 14h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88732 Nr: 631-93.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633

 Vistos.

I. Defiro o pedido das partes.

II. Designo audiência de instrução para o dia 17 de Março de 2020, às 

13h00min (Horário de MT).

 III. Intime-se pessoalmente a parte autora e as testemunhas de fls. 8 e 9.

IV. Advirta-se à parte requerida que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

V. Intime-se a parte requerida na pessoa de seu patrono, via DJE.

 VI. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86518 Nr: 3994-25.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Nascimento de Araújo, Paulo Aureliano 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente acerca da distribuição da carta 

precatória, conforme certidão retro, devendo juntar diretamente naqueles 

autos (Carta Precatória n.1001174-23.2020.8.11.0041 - PJE) o 

comprovante de depósito de diligência do Oficial de Justiça, sob pena de 

devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121958 Nr: 3637-40.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geiziane da Costa Nogueira, Rafael Oliveira 

Magalhães, Nestor Konrath Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB:5896

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte ré para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores apreendidos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34599 Nr: 479-89.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Rodrigues Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira - 

OAB:6.833

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória de 

estupro, e ABSOLVO o acusado Wellington Rodrigues Batista, nos termos 

do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistência de 

prova de ter o acusado praticado o delito de sexual, bem como julgo 

EXTINTA a punibilidade do crime de posse ilegal de arma de fogo, na forma 

dos artigos 61 do CPP, c.c. 107, IV e 109, IV, ambos do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 122820 Nr: 4003-79.2019.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleverson Fabiano Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/O

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se conforme deprecado.

 II. Designo o dia 20 de fevereiro de 2020, às 15h para a realização da 

audiência de instrução.

III. Informe-se ao Juízo Deprecante acerca da data da realização do ato.

 IV. Intimem-se as testemunhas a serem ouvidas.

 V. Ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído, via DJe.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114221 Nr: 363-68.2019.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEYDIANE PROCÓPIO FIGUEIREDO, Cpf: 

03776219190, Rg: 2157023-0, Filiação: Amalia Procopio Figueiredo e 

Miguel Procopio Figueiredo, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora, Telefone 

65 9291-7663 e atualmente em local incerto e não sabido JOSINELSON 

BENEDITO LOPES DA SILVA, Cpf: 02280951150, Rg: 1.926.823-8, Filiação: 

Benedita Rosa da Silva e João Bomdespacho Lopes da Silva, data de 

nascimento: 15/08/1986, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), estudante, Telefone (65) 99243-0571. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO INDICIADO e VÍTIMA acerca da decisão 

proferida nos autos, abaixo transcrita.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de providências protetivas aduzido 

pelo Delegado de Polícia Civil de Chapada dos Guimarães/MT, objetivando 

a garantia da integridade física e psicológica da ofendida LEYDIANE 

PROCÓPIO FIGUEIREDO, ante ao noticiado neste procedimento de que o 

agressor praticou crime âmbito da violência doméstica.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Trata-se de pedido de providências 

protetivas aduzido pelo Delegado de Polícia Civil de Chapada dos 

Guimarães/MT, objetivando a garantia da integridade física e psicológica 

da ofendida LEYDIANE PROCÓPIO FIGUEIREDO, ante ao noticiado neste 

procedimento de que o agressor praticou crime âmbito da violência 

doméstica. O pedido veio acompanhado dos documentos anexos.Em 

análise do caso concreto o Juízo entendeu pelo deferimento da medida 

protetiva.A vítima e o agressor foram devidamente notificados.Em petição 

datada de fls. 31/32, a vítima informou interesse em renunciar a 

representação pelas medidas deferidas. O Ministério Público manifestou à 

fl. 34. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A medida 

protetiva deve ser revogada e os autos arquivados.Pois bem, cuida-se de 

medida protetiva, amparada pela Lei n.º 11.340/06, promovida pelo ilustre 

Delegado desta urbe, em razão da representação das vítimas em face da 

violência, em tese sofrida, ocasionada pelo agressor.Devidamente 

instruído, foi deferida as medidas protetivas, bem como compulsando os 

autos verifico a renúncia da ofendida acerca do prosseguimento das 

medidas protetivas, bem como o cumprimento das outras determinações. 

Analisando a possibilidade de arquivamento do feito o mesmo se faz 

possível, uma vez que não implica a instauração de procedimento criminal, 

a medida é tomada para preservar a integridade física da ofendida, e são 

suficientes para se evitar novas agressões. Ademais, diante do noticiado 

na certidão retro, verifica-se que as partes encontram-se em estado de 

aparente harmonia, inexistindo as razões ensejadoras à fixação das 

medidas protetivas, pois conforme informado pela ofendida, esta não 

possuem interesse em ver seu o agressor representado, tampo deseja 

que perdurem qualquer das medidas ora fixadas. DISPOSITIVO.Diante do 

exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu objetivo, bem 

como não havendo mais interesse processual no seu prosseguimento, 

determino o seu arquivamento.Intimem-se as partes.Cientifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-seApós, arquivem-se 

com as baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 10 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115366 Nr: 790-65.2019.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGÉLICA RODRIGUES, Cpf: 

02269300254, Rg: 1391279, Filiação: Valdete da Silva Rodrigues, data de 

nascimento: 25/07/1996, natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), 

zeladora. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA das Medidas Protetivas a favor da VÍTIMA, a 

serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo. Medidas 

Protetivas: I. Diante do exposto, determino que CRISTIANO FERREIRA 

BARROSO se submeta às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de 

contato e aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por 
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qualquer meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 

(trezentos) metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa e o 

trabalho da vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

agredida. I.I. Deixo de apreciar as demais medidas protetivas em razão de 

inexistir provas nos autos.II. Atente-se, por derradeiro, que o 

descumprimento das disposições acima transcritas ensejará ao respectivo 

transgressor em PRISÃO PREVENTIVA..

Resumo da Inicial: Trata-se de medidas protetivas requeridas por Angélica 

Rodrigues em desfavor de CRISTIANO FERREIRA BARROSO.

Despacho/Decisão: I. Diante do exposto, determino que CRISTIANO 

FERREIRA BARROSO se submeta às seguintes medidas protetivas: (a) 

proibição de contato e aproximação com a ofendida, ou com testemunha 

dos fatos por qualquer meio de comunicação, estabelecendo-se o limite 

mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; (b) a proibição de 

frequentar a casa e o trabalho da vítima a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da agredida.I.I. Deixo de apreciar as demais medidas 

protetivas em razão de inexistir provas nos autos.II. Atente-se, por 

derradeiro, que o descumprimento das disposições acima transcritas 

ensejará ao respectivo transgressor em PRISÃO PREVENTIVA.III. A 

ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao 

agressor, sem prejuízo da intimação do advogado constituído, nomeado ou 

do defensor público (art. 21, Lei n. 11.340/2006).IV. O agressor deverá 

ser intimado pessoalmente acerca das medidas a serem cumpridas, bem 

como alertado para o fato de que o descumprimento de uma ou mais das 

medidas impostas poderá implicar na sua prisão preventiva ou 

permanência desta, nos termos do artigo 20 da referida lei.V. 

Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei n.º 11.340/2006, 

cientifique-se o douto representante do Ministério Público, possibilitando, 

assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes.VI. Atentem-se os 

Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências legais, de que a 

ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar intimação ou 

notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 11.340/06).VII. 

Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, cientificando-lhe do 

teor da presente decisão.VIII. Cumpridas todas as diligências determinadas 

acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial e, com a chegada dele, 

extraia-se cópia das peças principais e junte-as ao inquérito. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. Intimem-se.X. Autos 

em Segredo de Justiça conforme enunciado nº 34 do FONAVID.XI. 

Cumpra-se com a máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122674 Nr: 3924-03.2019.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SHIRLEI FERNANDA DA SILVA, Cpf: 

03465597150, Rg: 17957001, Filiação: Ilma Alves da Silva, brasileiro(a), 

casado(a), serviços gerais, Telefone (65) 99326-8013. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA das Medidas Protetivas a favor da VÍTIMA, a 

serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo. Medidas 

Protetivas: (a) proibição de contato e aproximação com a ofendida, ou com 

testemunha dos fatos por qualquer meio de comunicação, 

estabelecendo-se o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; 

(b) a proibição de frequentar a casa e o trabalho da vítima a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da agredida.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de providências protetivas 

apresentado pelo Delegado de Polícia de Chapada dos Guimarães em 

favor de Shirlei Fernanda da Silva em face de MARCK SOUZA, uma vez 

que este, seu ex-convivente, supostamente, praticou delito no âmbito de 

violência doméstica contra aquela, em 30 de outubro de 2019, conforme 

narra o termo de declarações acostados ao procedimento.

Despacho/Decisão: I. Diante do exposto, determino que MARCK SOUZA se 

submeta às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de contato e 

aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por qualquer 

meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 (trezentos) 

metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa e o trabalho da 

vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da agredida.I.I. 

Deixo de apreciar as demais medidas protetivas em razão de inexistir 

provas nos autos.II. Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor em 

PRISÃO PREVENTIVA.III. A ofendida deverá ser notificada dos atos 

processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do 

advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei n. 

11.340/2006).IV. O agressor deverá ser intimado pessoalmente acerca 

das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de que o 

descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá implicar na 

sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos do artigo 20 da 

referida lei.V. Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei n.º 

11.340/2006, cientifique-se o douto representante do Ministério Público, 

possibilitando, assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes.VI. 

Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências 

legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar 

intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 

11.340/06).VII. Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, 

cientificando-lhe do teor da presente decisão.VIII. Cumpridas todas as 

diligências determinadas acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial 

e, com a chegada dele, extraia-se cópia das peças principais e junte-as 

ao inquérito. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. 

Intimem-se.X. Caso não sejam encontrados (vítima e agressor), defiro, 

desde já, sua intimação por edital, nos termos enunciado n° 43 do 

FONAVID.XI. Processe-se em segredo de justiça, conforme enunciado nº 

34 do FONAVID.XII. Cumpra-se com a máxima urgência, servindo a 

presente como mandado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58046 Nr: 680-76.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Antonieta Silveira Castor 

- OAB:6366/MT, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo 05 dias, 

acerca do alvará expedido à fl. 156, bem como para retirar o formal de 

partilha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 121958 Nr: 3637-40.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geiziane da Costa Nogueira, Rafael Oliveira 

Magalhães, Nestor Konrath Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB:5896

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

ré acerca dos alvarás eletrônicos expedidos em favor de Nestor Konrath 

Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80187 Nr: 1249-72.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argenor Peres Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 89, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39442 Nr: 1949-24.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que 

em 05 dias requeira o que de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112962 Nr: 5318-79.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorvan Pontes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORVAN PONTES FERNANDES, Cpf: 

46890114191, Rg: 7692994, Filiação: Juracy Pontes Fernandes e José 

Olindo Fernandes, data de nascimento: 28/02/1969, brasileiro(a), natural 

de Dom Aquino-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do presente caderno investigativo que, no dia 

21.05.2018, às 16h50min, em um via pública, localizada na MT-251, 

próximo ao Motel Mirante, neste Município e Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, o denunciado JORVAN PONTES FERNANDES conduziu 

veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool, vindo a praticar lesão culposa na direção do referido 

veículo, em desfavor de llson Albino da Costa e Felipe Emanoel Campos da 

Costa.

Despacho: Vistos.Recebo a Denúncia oferecida em face de Jorvan Pontes 

Fernandes, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno 

que o procedimento será o comum e o rito, o ordinário.Cite-se o acusado 

para responder à denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando 

necessário.O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo 

acima, será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação 

em que não será ouvido no processo, bem como não será intimado de 

atos posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada 

sua prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.No ato 

da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de ofício, 

indagar se o réu possui condições financeiras de se defender no 

processo. Em caso negativo, nomeio a d. Defensora Pública desta 

Comarca para atuar em favor do réu hipossuficiente, devendo a secretaria 

remeter os autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do 

CPP.Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação, 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 1.373, III da CNGC).Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 10 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120098 Nr: 2751-41.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEO ALVES MARTINS, Cpf: 

06367013105, Rg: 3197785-5, Filiação: Juscileide Alves e Lindomar da 

Silva Martins, data de nascimento: 06/02/1995, brasileiro(a), natural de 

Corumbá-MS, convivente, montador de estrutura metálica, Telefone (65) 9 

8465-8450. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 734 de 2710



interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente caderno investigativo 

que, no dia 23.07.2019, às 15h00m, em uma residência situada na Rua 15, 

Centro, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado LÉO 

ALVES MARTINS ofendeu a integridade física de Laize Gomes de Lima 

Cruz, apertando seu braço e seu pescoço, causando-lhe as lesões 

descritas e materializadas no Laudo Pericial.

Despacho: Vistos em correição.Recebo a Denúncia oferecida em face de 

Léo Alves Martins, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 

do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o rito, o 

ordinário.Cite-se o acusado para responder à denúncia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário.O acusado deverá ser advertido que, 

transcorrido o prazo acima, será decretada sua revelia na forma do art. 

367 do CPP, situação em que não será ouvido no processo, bem como não 

será intimado de atos posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, 

ser decretada sua prisão nos casos em que não for encontrado para 

intimações.No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do 

ato de ofício, indagar se o réu possui condições financeiras de se 

defender no processo. Em caso negativo, nomeio o d. Defensor Público 

desta Comarca para atuar em favor do réu hipossuficiente, devendo a 

secretaria remeter os autos para a resposta à acusação na forma do art. 

396-A do CPP.Indefiro os pedidos do Ministério Público de requisição de 

folha de antecedentes do acusado junto aos Cartórios Distribuidores 

constantes da cota, Instituto de Identificação do Estado do Mato Grosso e 

ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), consoante o item 2 

de sua cota, com fundamento no poder de requisição do órgão acusatório, 

bem como na inexistência da hipótese do art. 1.373, II da CNGC. 

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação, 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 1.373, III da CNGC).Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 10 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94461 Nr: 3138-27.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELINO SOUZA DA SILVA, Cpf: 

02047817102, Rg: 1869932-4, Filiação: Atiliana Alves de Sousa e Abrão 

Eugenio da Silva, data de nascimento: 02/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimarães-MT, casado(a), ajudante de pedreiro, Telefone 

(065) 99248-7109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do incluso no Inquérito Policial que, no 

dia 05.02.2017, às 04 h e 35 min, na via pública, próximo ao SAAE, Bairro 

São Sebastião, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o 

denunciado MARCELINO SOUSA DA SILVA conduziu veículo automotor, 

com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Despacho: Vistos, etc.Recebo a denúncia ofertada em desfavor de 

MARCELINO SOUZA DA SILVA, por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do 

§1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o 

rito, o sumário.Cite-se o acusado para responder à denúncia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que manifeste eventual 

interesse na proposta de suspensão condicional do processo ofertada 

pelo Ministério Público no item III da cota que acompanha a denúncia. 

Deverá constar no mandado que, acaso não aceita a proposta, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5 (cinco), 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.O 

acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.No ato da 

citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de ofício, 

indagar se o réu possui condições financeiras de se defender no 

processo. Em caso negativo, nomeio o d. Defensor Público desta Comarca 

para atuar em favor do réu hipossuficiente, devendo a secretaria remeter 

os autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do 

CPP.Determino à Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação, bem como ao banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 1.373, 

III, da CNGC).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 10 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116535 Nr: 1226-24.2019.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OBEDI CÂNDIDA SANTANA, Cpf: 

59430362100, Rg: 836949, Filiação: Abadia Cândida Santana e Nelson 

Alves Santana, data de nascimento: 02/08/1970, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, casado(a), do lar, Telefone (66) 99983-4994 e atualmente 

em local incerto e não sabido JURANDIR DE CAMPOS MARTINS, Cpf: 

36214876115, Filiação: Sebastiana e Liberato de Campos Martins, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das pessoas acima qualificadas, acerca da 

desicão proferida nos autos abaixo transcrito.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de providências protetivas aduzido 

pelo Delegado de Polícia Civil de Chapada dos Guimarães/MT, objetivando 

a garantia da integridade física e psicológica da ofendida OBEDI CÂNDIDA 

SANTANA, ante ao noticiado neste procedimento de que o agressor 

praticou crime âmbito da violência doméstica.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Trata-se de pedido de providências 
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protetivas aduzido pelo Delegado de Polícia Civil de Chapada dos 

Guimarães/MT, objetivando a garantia da integridade física e psicológica 

da ofendida OBEDI CÂNDIDA SANTANA, ante ao noticiado neste 

procedimento de que o agressor praticou crime âmbito da violência 

doméstica. O pedido veio acompanhado dos documentos anexos. Em 

análise do caso concreto o Juízo entendeu pelo deferimento da medida 

protetiva. A vítima e o agressor foram devidamente notificados, conforme 

certidão de 12.4.2019. Em petição datada de 22.4.2019, a vítima informou 

interesse em renunciar a representação pelas medidas deferidas. 

Posteriormente, em parecer datado de 15.5.2019, o Ministério Público 

manifestou pela revogação das medidas protetivas deferidas nestes 

autos. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A medida 

protetiva deve ser revogada e os autos arquivados. Pois bem, cuida-se de 

medida protetiva, amparada pela Lei n.º 11.340/06, promovida pelo ilustre 

delegado desta urbe, em razão da representação das vítimas em face da 

violência, em tese sofrida, ocasionada pelo agressor. Devidamente 

instruído, foi deferida as medidas protetivas, bem como compulsando os 

autos verifico a renúncia da ofendida acerca do prosseguimento das 

medidas protetivas, bem como o cumprimento das outras determinações. 

Analisando a possibilidade de arquivamento do feito o mesmo se faz 

possível, uma vez que não implica a instauração de procedimento criminal, 

a medida é tomada para preservar a integridade física da ofendida, e são 

suficientes para se evitar novas agressões. Ademais, diante do noticiado 

na certidão retro, verifica-se que as partes encontram-se em estado de 

aparente harmonia, inexistindo as razões ensejadoras à fixação das 

medidas protetivas, pois conforme informado pela ofendida, esta não 

possuem interesse em ver seu o agressor representado, tampo deseja 

que perdurem qualquer das medidas ora fixadas. DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu objetivo, bem 

como não havendo mais interesse processual no seu prosseguimento, 

determino o seu arquivamento. Intimem-se as partes. Cientifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se Após, arquivem-se 

com as baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70290 Nr: 518-13.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA CARMO TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARGARIDA CARMO TAVEIRA, Cpf: 

69650004149, natural de Chap. dos Guimarães-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO, NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO em face de MARGARIDA CARMO TAVEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Constatação de mercadoria(s) 

desacompanhada(s) de documento(s) fiscal(is)(sendo o transportador o 

próprio remetente ou destinatário)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3750/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2014

 - Valor Total: R$ 81.332,39 - Valor Atualizado: R$ 73.938,54 - Valor 

Honorários: R$ 7.393,85

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Indefiro o pedido de arresto ‘on line’, por 

não ter sido demonstrada a tentativa de ocultação da parte executada. 

Nesse sentido vale destacar que, conforme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, somente é cabível quando demonstrada a existência 

de perigo de lesão grave ou de difícil reparação: "Mesmo após a entrada 

em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via 

BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser 

efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos 

requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018)II. Defiro o pedido de citação 

por edital da parte executada, de modo que, com fulcro no art. 256, II, do 

Código de Processo Civil, cite-se a parte executada, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, hipótese em que deverão ser estritamente observados 

os requisitos do art. 257 do CPC. Conste no edital que a parte executada 

deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observada a ordem prevista no art. 9° da Lei de Execução 

Fiscal.Advirta-se no edital: 1) que garantido o Juízo, o(a,s) executado(a,s) 

poderá(ao), no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei n° 

6.830/80, oferecer embargos; e 2) que não ocorrendo o pagamento e nem 

a nomeação de bens à penhora, proceder-se-á a penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação da execução.III. Transcorrido o prazo para 

pagamento do débito sem manifestação, o que deverá ser certificado, com 

fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC, desde já nomeio a 

Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser 

intimada para apresentação de defesa em favor da parte executada.IV. 

Após apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.V. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79978 Nr: 1163-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ramos Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO RAMOS SOARES DA SILVA, 

Cpf: 39608310130, Rg: 0559678-5, Filiação: Josefa Sartiria Soares da 

Silva e Ramiro Soares da Silva, data de nascimento: 03/03/1966, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), 

lavrador/pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar ANTÔNIO RAMOS SOARES DA SILVA pela 
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prática do crime do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº 11.340/2006, de modo que passo a dosar as pena a ser aplicada, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA.Em relação ao crime imputado ao denunciado, 

considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; possui 

maus antecedentes, devendo-se valorar; inexiste nos autos elementos 

suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; 

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, 

razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do 

tipo violado; as circunstâncias do delito são reprováveis, conforme a 

fundamentação; e as consequências do delito são próprias do tipo; o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base 

privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 1 (um) mês e 7 

(sete) dias de detenção.Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, 

“f”, CP, conforme acima exposto, razão pela qual agravo a pena em 1/6 e 

ressalto que não há atenuantes, assim, fixo a pena provisória em 1 (um) 

mês e 13 (treze) dias de detenção.Por fim, não havendo causas de 

aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena, em 1 (um) mês e 

13 (treze) dias de detenção, por necessária e suficiente à prevenção e 

reprovação do delito.Analisando os autos, em atenção ao artigo 387, §2º 

do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de 

cumprimento de pena, observo que não há necessidade em detrair o 

tempo de prisão provisória da pena aplicada, uma vez que não haverá 

alteração do regime.Em conformidade com o artigo 33, §2º, “c”, do Código 

Penal, já que o quantum da pena não autoriza a adoção de regime mais 

gravoso, observado o disposto no artigo 36 do Código Penal, fixo o regime 

ABERTO, para início do cumprimento da pena.Tendo em conta o que 

dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que réu preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a 

serem fixadas pelo juízo da execução.DETERMINAÇÕES 

FINAIS.Considerando que nos autos inexistem elementos suficientes para 

aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de fixar valores mínimos para 

reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV 

do CPP.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do 

Código de Processo Penal, devendo, contudo, ficar suspensa a sua 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015, pois se 

trata de condenado necessitado.Publ ique-se. Registre-se . 

Intime-se.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Após, o 

trânsito em julgado:a) lance o nome do acusado no rol dos culpados (art. 

5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) Comunique-se o TRE/MT para o 

cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais);c) expeça-se guia de 

execução penal;Cumpra-se expedindo o necessário arquivando-se com 

as baixas e anotações de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85088 Nr: 3366-36.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DA SILVA - ME, Rosiel Albino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. A. DA SILVA - ME, CNPJ: 

06556846000199 e atualmente em local incerto e não sabido ROSIEL 

ALBINO DA SILVA, Cpf: 01203449127, Rg: 160.2474-5, Filiação: Gerozina 

Albina da Silva e João Mendes da Silva, data de nascimento: 09/10/1980, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, casado(a), marceneiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de R. A. DA SILVA - ME e ROSIEL ALBINO DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Irregularidade de Escrituração 

de Livros Fiscais. - 200 UPF e Omissão na entrega das informações 

econômico-fiscais., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8818/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 32.259,72 - Valor Atualizado: R$ 29.327,02 - Valor 

Honorários: R$ 2.932,70

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Defiro o pedido de citação por edital da 

parte executada, de modo que, com fulcro no art. 256, II, do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte executada, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, hipótese em que deverão ser estritamente observados os 

requisitos do art. 257 do CPC. Conste no edital que a parte executada 

deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observada a ordem prevista no art. 9° da Lei de Execução 

Fiscal.Advirta-se no edital: 1) que garantido o Juízo, o(a,s) executado(a,s) 

poderá(ao), no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei n° 

6.830/80, oferecer embargos; e 2) que não ocorrendo o pagamento e nem 

a nomeação de bens à penhora, proceder-se-á a penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação da execução.II. Transcorrido o prazo para 

pagamento do débito sem manifestação, o que deverá ser certificado, com 

fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC, desde já nomeio a 

Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser 

intimada para apresentação de defesa em favor da parte executada.III. 

Após apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.IV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 123055 Nr: 4122-40.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovane da Mata Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:19484/O

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 10 DE JUNHO DE 2020, às 16h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 
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constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22086 Nr: 199-55.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvério Cruz Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 21, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9496 Nr: 208-90.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Froner de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, tendo em vista a expedição do alvará de fl. 221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20320 Nr: 951-61.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldon da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 18, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34696 Nr: 586-36.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Santos Maiate

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de ref. 17, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 4357-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do alvará expedido nos autos, sob pena de retorno doa autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81209 Nr: 1571-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada acerca do alvará expedido, para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73902 Nr: 1868-36.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 
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BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

cientificada a parte autora/exequente para manifestação, acerca do alvará 

expedido à ref. 94, sendo que o feito aguarda o pagamento do precatório 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69180 Nr: 3944-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Ricaldi, Ana Cristina Oliveira Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para que no 

prazo de 05 dias recolha as diligencias de oficial de justiça, para que seja 

dado cumprimento ao mandado, evitando-se assim atos desnecessários 

dos serventuários da justiça e gastos públicos, uma vez que embora 

tenha informado que forneceria meios para cumprimento do mandado, por 

duas vezes (para não recolher as custas )não o fez, resultando na 

devolução do mandado sem cumprimento conforme certidão de ref. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21564 Nr: 2187-48.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Marcelina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - 

OAB:29608/GO, Milton Martins Mello - OAB:3811, Rita de Cássia 

Leventi Aleixes - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja 

manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 918-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Salzedas Crivelente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que se manifeste acerca do autor de 

penhora e avaliação de fls. 200 a 220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79247 Nr: 851-28.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109916 Nr: 3946-95.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTHONY DANIEL DE 

CAMPOS RODRIGUES - OAB:MT24184, LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/O

 Vistos etc.

I. Determino a devolução da missiva sem cumprimento.

II. Aguarde-se a audiência já designada.

III. Expeça-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1043736-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO PEREIRA DA MATA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (CONFINANTES)

RONEY ANDERSON CORREA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1043736-81.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 
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RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES Endereço: RUA DAS MANGABAS, 

1313, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78061-320 POLO PASSIVO: Nome: LINDOLFO PEREIRA DA MATA 

Endereço: RODOVIA MT-020, S/N, DISTRITO DE ÁGUA FRIA - ZONA 

RURAL, COMUNIDADE PINGADOR, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EVENTUAIS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: O Requerente, por si e por seus antecessores, há 

mais de 15 (quinze) anos, vem mantendo a posse de forma mansa e 

pacífica, contínua, sem oposição e com "animus domini", sobre uma área 

de terreno rural, denominada Uma área rural com 147,5 hectares, 

desmembrada do Lote 03, com a área de 222 hectares e 5.000 m², no 

lugar denominado Pingador, situado no Município de Chapada dos 

Guimarães/MT, devidamente matriculado sob nº 38.043, livro 2-EU, no 

Cartório do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. (Doc. 03). O 

referido imóvel ficou pertencendo ao Requerente, através de Escrituras 

Públicas de Cessão de Direitos Possessórios, lavrada às fls. 127 e verso, 

do Livro 17, aos 15/10/2004 e às fls. 159 e verso, do Livro 57, aos 

17/06/2016, nas Notas do 2º Serviço Notarial e Registral – Privativo do 

Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Chapada dos 

Guimarães/MT. (Doc. 04 e 05). Também adquiriu outra parte da área do 

imóvel através de Contrato de Compra e Venda (Doc. 06). O Requerido 

Lindolfo Pereira da Mata é proprietário do referido imóvel (conforme consta 

na certidão da matrícula do imóvel), cujos confrontantes de hoje são: 

Mauro Luiz da Silva e Alex Franco Vieira de Camargo (Doc. 07), porém a 

posse é do Requerente, conforme especificado na Ata Notarial de 

Usucapião, Livro 27, fls. 022, do Cartório de Notas e Registro Civil de 

Acorizal/MT. (Doc. 08). Além disso, comprova-se a posse do Requerente 

através do Cadastro Ambiental Rural – CAR (Doc. 09), Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (Doc. 10 e 11), Imposto Territorial Rural – 

ITR (Doc. 12), Fotos da construção dos imóveis (Doc. 13), 

Georreferenciamento (Doc. 14), Mapa da Sede da Área (Doc. 15), 

Memorial Descritivo da Sede (Doc. 16), etc. O Requerente nunca sofreu 

qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que 

seja, sendo a sua posse, portanto, e sem oposição e ininterrupta durante 

todo esse tempo. Dessa forma, estando presentes todos os requisitos 

legais exigidos, o Requerente faz jus a presente ação. DECISÃO: 1 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos 

Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANE 

ROSA CAMPOS, digitei. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002011-66.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIZE INES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELLEN AGUIAR DE ASSIS (AUTOR(A))

DELFINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB (REU)
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Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA / COMANDO DA AERONÁUTICA 

(COMAER) (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1002011-66.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião da L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

DELFINO DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA SANTANA, 707, SÃO 

SEBASTIAO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Nome: 

ANANIZE INES DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA SANTANA, 707, SÃO 

SEBASTIÃO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Nome: 

ELLEN AGUIAR DE ASSIS Endereço: RUA MINISTRO JOÃO MENDES, 191, 

APTO 32, EMBARÉ, SANTOS - SP - CEP: 11040-261 POLO PASSIVO: 

Nome: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB 

Endereço: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO, KM 55, KM 55, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DOS EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Os Requerentes 

são possuidores do imóvel rural constante de uma área de terras com 

19,6803ha (dezenove hectares e seis mil oitocentos e três metros 

quadrados), situado no município de Chapada dos Guimarães, limitando ao 

norte com lotes de propriedade do Ministério da Aeronáutica e da 

Fundação Educacional do Buriti; ao sul com a Serra do Atiman, a leste e a 

oeste com lotes de propriedade da Fundação Educacional do Buriti, tudo 

conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, lavrada no 

livro 039, fls.074/075, do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea 

Grande, assim como o Memorial Descritivo emitido pelo INTERMAT. A 

posse dos requerentes foi reconhecida e confirmada na Ação de 

Manutenção de Posse n. 1.710/1996, julgada procedente em 3-7-2000, 

com trânsito em julgado em 19-4-2001. Em respectiva Ação Possessória, 

os autores comprovaram que na data da propositura da Ação de 

Manutenção (5-8-96), já mantinham a posse sobre a área há mais de 10 

anos, por aquisição feita de José Feliciano de Souza. Desse modo, fica 

evidente que os autores exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e 

com animus domini há mais de 30 anos, sendo que em nenhum momento 

os requeridos ou qualquer outra pessoa em seus nomes reivindicou a 

área objeto do litígio, à exceção daquela informada na referida Ação de 

Manutenção de Posse ocorrida em 16-5-1996. Do mesmo modo, no 

período entre a prolação da sentença na Ação Possessória e o 

ajuizamento da presente Usucapião. Durante esses longos anos de 

exercício de posse, os autores têm possuído a área com animus de dono. 

Imprimiram inúmeras benfeitorias como a abertura de picadas, 

desmatamentos para formação de pastagens e culturas de milho, 

mandioca e bananas, conforme comprovam as inclusas fotografias 

anexadas na Ação Possessória, bem como as Notas Fiscais referentes 

às despesas despendidas com aquisição de produtos e materiais, o que 

demonstra, mais uma vez, que a área cujo domínio se ora pleiteia em 

nenhum momento foi reivindicada pela requerida. A documentação ora 

anexada, assim como a matrícula atualizada demonstra que além dos 

requerentes outros ocupantes de lotes também pleiteiam a Usucapião, 

cada um das suas respectivas posses, que caracterizam de forma eficaz 

a dos ora requerentes, sobre a qual exercem e sempre exerceram como 

se donos fossem.. Assim, a posse que os Suplicantes vêm exercendo 

nas áreas objeto da presente demanda é aquela que Ihering, com a sua 

Teoria Objetiva, adotada pela legislação civil, classifica como “a relação 

corporal com a coisa e que essa relação contenha a intenção de manter 

essa relação permanente, de modo a exprimir domínio sobre a coisa. Para 

que a posse exista será suficiente, portanto, o poder físico sobre a coisa, 

poder esse voluntariamente exercido e mantido, não havendo, assim, 

necessidade de que haja uma intenção isolada de ter a coisa como sua” 

(Antonio José de Souza Levenhagem, “Posse, Possessória & Usucapião”, 

2ª. Edição, Atlas Editora, p. 17). DECISÃO: 1 – Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil. 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo 

no processo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este 

Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora com espeque no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ELIANE ROSA CAMPOS, digitei. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) ELIANE ROSA CAMPOS 

RODRIGUES Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002488-89.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002488-89.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AIRTON LOPES DA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor 

de AIRTON LOPES DA SILVA, pelos motivos declinados na inicial. Pretende 

a parte autora o cumprimento de sentença proferida pelo juízo da Segunda 

Vara desta Comarca, nos autos da ação de n° 1058-32.2013.811.0024 

(cód. 59700), especificamente no tocante ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais. Assim, ante a regra do art. 516, II, do Código de Processo 

Civil, deverá ser processado perante o juízo da Segunda Vara, 

tratando-se regra de competência absoluta. Dessa maneira, declino da 

competência em favor do juízo da Segunda Vara desta Comarca, de modo 

que determino a redistribuição dos autos àquele juízo, devendo ser 

promovidas as baixas de estilo. Cumpra-se, com urgência. Chapada dos 

Guimarães/MT, 13/01/2020. Leonisio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000342-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZACARIAS SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER MORAES DE LIMA OAB - MT22767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (REU)

NELSON FERREIRA DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000342-75.2019.8.11.0024. AUTOR(A): JOAO ZACARIAS SOBRINHO 

RÉU: NELSON FERREIRA DA COSTA, ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA Vistos, etc. Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa 

por verificar que a fl. 22 confere ao autor poderes específicos para 

gerência do imóvel em questão, sobretudo com relação ao ajuizamento de 

ação nesse sentido. Assim, não se pode olvidar que o contrato de locação 

imobiliária foi assinado pelo próprio autor e os requeridos (fls. 31/36), de 

modo que não podem eles, agora, neste momento processual, alegar 

suspeitas quanto à regularidade da representação processual e negocial, 

uma vez que em momento anterior aceitaram tal fato para celebrarem o 

contrato. Comportamento como tal é manifestamente contraditório, 

manifestamente vedado pelo sistema processual brasileiro, a teor do que 

enuncia o princípio da vedação de comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium). A questão referente à propriedade do imóvel é 

despicienda para a resolução da lide, por se tratar de ação locatícia e não 

petitória, na qual se discute a relação de contrato celebrada entre as 

partes. Ademais, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, não há questões pendentes para esta fase processual, de 

modo que declaro saneado o processo. Acerca do ônus da prova, 

conforme disciplina o art. 357, III, do Código de Processo Civil, mantenho o 

disposto no art. 373 do mesmo diploma, cabendo ao autor provas os fatos 

constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos 

ou modificativos do direito do autor. Intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem produzir. 

Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser 

apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão. Fixo como pontos controvertidos: a) a falta de pagamento dos 

valores referentes aos aluguéis, b) a existência de vícios ocultos no 

imóvel; c) se a presença dos vícios obstruíam ou impediam a fruição do 

imóvel e d) a responsabilidade do locador em promover os reparos. 

Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000030-65.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PRADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000030-65.2020.8.11.0024. AUTOR(A): SUELI PRADO DE SOUZA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

para concessão de benefício previdenciário ajuizada por SUELI PRADO DE 

SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS. Analisando a inicial, observa-se que a ação foi proposta contra o 

INSS, autarquia federal, todavia, em razão da alteração legal acerca da 

competência delegada, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, este 

juízo de Chapada dos Guimarães passou a ser incompetente para receber 

demandas previdenciárias da competência delegada prevista no art. 109, 

§3º, da Constituição da República. Neste sentido, a Lei n. 13.876/2019, em 

especial, o artigo 3º dispõe: “Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 

15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - As causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal”. Deste 

modo, a Comarca de Chapada dos Guimarães já foi reconhecida como 

domínio da jurisdição federal neste aspecto, já que dentro do raio de 70 km 

de distância da sede da Justiça Federal, portanto, a competência absoluta 
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para apreciar a presente ação é da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Dessa 

forma, incide a previsão legal da lei supramencionada, que já entrou em 

vigor em 1/01/2020 e, portanto, em razão da competência ser absoluta, 

esse juízo é incompetente para julgar a presente demanda. Logo, é 

manifesta a incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda. 

Nesse sentido, tem reconhecido a jurisprudência: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 157.193 - MS (2018/0056194-3) RELATORA : MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

NAVIRAÍ - SJ/MS SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE 

NOVO MUNDO - MS INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL INTERES. : LOURENCA MOREIRA ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO 

CARDOSO RAMOS - MS014572 JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - 

MS017288 ALEX FERNANDES DA SILVA - MS017429 CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DO 

INSS COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência funcional prevista nos arts. 512 e 516 do CPC/15 sede lugar 

em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88. 

2.Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo federal suscitante. 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO 

FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante, e o JUÍZO DE 

DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS -, suscitado. Ação: 

Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS nos autos de cumprimento de sentença em ação de anulação 

de empréstimo consignado proposta por Lourença Moreira em face de 

ITAU BMG S/A. Manifestação do Juízo suscitado: declinou da competência 

nos termos do art. 109, I, da CF, tendo em vista que o embargante é o 

INSS. Manifestação do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito de 

competência sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve 

ser processado perante o Juízo que formou o título executivo judicial. 

Parecer do MPF: da lavra da i. Subprocuradora-Geral da República, Dra. 

Ana Maria Guerrero Guimarães, opinou pelo conhecimento do conflito, de 

modo a se declarar competente o Juízo suscitante. RELATADO O 

PROCESSO, DECIDO. Delimita-se a controvérsia em determinar o juízo 

competente para julgar embargos à execução opostos pelo INSS nos 

autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Estadual. 

Essa Corte já sedimentou o entendimento de que a competência funcional 

sede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, 

I, da CF/88. Confira-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 

COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. 

CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO 

PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA 

CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz 

competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800). 2. A 

competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da 

Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no 

processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas 

autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, 

assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual, a suscitada." (CC 73.614/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 

13/08/2007, p. 317) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO 

SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 

COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

365/STJ. PRECEDENTES. I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente 

proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra 

Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente 

desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu. II. 

Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, 

incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o 

disposto no art. 2º da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para 

processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da 

CF/88. III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 

575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, 

consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a 

estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes 

do STJ. IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na 

qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, 

desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

da, Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência 

funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que 

determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de 

jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione 

personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição 

Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma 

hierarquicamente superior"(STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. 

Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal 

de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda 

que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito 

conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São 

José do Rio Preto/SP, o suscitante. (CC 129.766/SP, Relatora Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 

20/6/2014.) Assim, existindo ente federal na lide, é da competência da 

Justiça Federal o julgamento dos Embargos à Execução opostos pela 

autarquia federal. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de 

competência para determinar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1A 

VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante. Publique-se. Intime-se. Oficiem-se. 

Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ 

- CC: 157193 MS 2018/0056194-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Publicação: DJ 03/04/2018). CONCLUSÃO. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 3º da Lei n. 13.876/2019, DECLINO da competência 

deste Juízo para processar e julgar o processo, em favor douto Juízo 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Distribua-se perante uma das 

Varas competentes da JF de Cuiabá-MT. Intime-se. Decorrido o prazo para 

a interposição de recurso, o que deverá ser devidamente certificado, 

remetam-se os presentes autos ao Juízo Federal da Seção Judiciária de 

Mato Grosso, em Cuiabá. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000850-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRINNER GARAY PINHO PEDROSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000850-21.2019.8.11.0024. REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: BRINNER GARAY PINHO PEDROSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por VANESSA DE OLIVEIRA 

GARAY e BRINNER GARAY PEDROSO, sob o fundamento que se 

casaram em 1.8.2015, estando atualmente separados, sem possibilidade 

de reconciliação. Narram que, da união, adveio uma filha, tendo também 

adquirido um veículo automotor na constância da união, havendo acordo 

quanto ao bem, à guarda da criança, às visitas e ao valor dos alimentos. 

Com a inicial, vieram os documentos que os autores entenderam 

pertinentes. Em parecer datado de fls. 23/24, o Ministério Público 

manifestou pela homologação do acordo. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado nestes autos e, por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto com resolução do mérito o presente processo, com fundamento no 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Consequentemente, decreto o 

divórcio do casal VANESSA DE OLIVEIRA GARAY e BRINNER GARAY 

PEDROSO, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes na 

inicial. As despesas do processo serão divididas igualmente entre as 

partes, sendo dispensadas do pagamento das custas processuais 
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remanescentes, se houver (art. 90, §2° e §3° do Código de Processo 

Civil), pois a transação ocorreu antes da sentença. A responsabilidade 

das partes com as custas processuais ficará com exigência suspensa em 

face da gratuidade de justiça deferida, na forma do artigo 98, §3° do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de inscrição e averbação 

do divórcio, bem como ofício à entidade empregadora do autor para que 

proceda os descontos dos valores referentes à pensão alimentícia na 

forma do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, data da assinatura.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTINHO BIESDORF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000612-02.2019.8.11.0024. AUTOR(A): CELSO AUGUSTINHO BIESDORF 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela parte requerente contra a sentença 

de id. 26239498, sob o fundamento de que ocorreu contradição na 

referida sentença, pois o benefício pleiteado foi de aposentadoria urbana 

e não por tempo de contribuição, requerendo que seja fixada multa diária 

em caso de descumprimento para sua implantação. Intimada, a requerida 

manifestou-se no id. 27303514, para que seja julgado o presente embargo. 

É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso, ou quanto a erro 

material porventura existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022 

NCPC). Neste contexto, analisando a sentença atacada, observa-se que, 

de fato, constou aposentadoria urbana por tempo de contribuição, quando 

na verdade, a aposentadoria é por idade conforme previsão do art. 48 da 

Lei n. 8.213/91, devendo-se, para o caso, aplicar-se a literalidade da lei, 

no que consiste ao pagamento do benefício ao aposentado por idade, de 

acordo com o que consta no art. 50 da Lei de Benefícios. “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. [...] Art. 50. A aposentadoria 

por idade, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente 

no art. 33, consistirá numa renda mensal de 70% (setenta por cento) do 

salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) deste, por grupo de 12 

(doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício.” Portanto, cabível a arguição ora objurgada, pois 

trata-se de ação de aposentadoria por idade (urbana) e não por tempo de 

contribuição, devendo a presente decisão ser parte integrante da 

sentença retro (id. 26239498). Por fim, no que se refere à multa diária, 

incabível nesta seara de cognição, pois embargos de declaração não se 

prestam a esse fim, do mesmo modo que tal pleito não foi requerido na 

inicial, o que fica indeferido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, conheço 

dos embargos e lhes dou parcial provimento para que esta decisão faça 

parte da sentença de id. 26239498, a fim de alterar a aposentadoria por 

tempo de contribuição para se fazer constar como “APOSENTADORIA 

POR IDADE”. Ademais, cumpra-se integralmente a sentença exarada. 

Intimem-se o INSS da sentença e dos embargos. Transitada em julgado a 

sentença e não havendo requerimento de execução, arquivem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

data da assinatura.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002777-22.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002778-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

FRANCISCO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

CIRENE VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

LOIRICO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

FLORENTINO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

ERENIL VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

OTACILIO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

HELENA AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

BENEDITO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

ANTONIA VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO OAB - 346.624.481-15 

(PROCURADOR)

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 
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relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000017-66.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIA GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO IDERALDO PEDROSO PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 3 – 

Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000029-80.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MAGALHAES (EXECUTADO)

NATALIA MAGALHAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO A dívida ativa 

encontra-se regularmente inscrita, consoante se depreende das certidões 

acostadas nos autos, e goza de presunção de certeza e liquidez 

consoante prevê o art. 3° da Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com 

efeito, a legislação de regência dispõe que o despacho inicial importa 

ordem para: a) – citação, b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

despesas processuais, e e) – avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados, inteligência do artigo 7º da LEF. Desse modo, CITE-SE a parte 

devedora na forma requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de 

comunicação, ADVIRTA-SE que o executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – 

Não ocorrendo o pagamento ou oferecimento de garantia da execução 

pelo devedor, tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no 

artigo 835 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública exequente na forma do 

artigo 183, §1º do CPC (remessa dos autos em carga) para que requeira 

providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem manifestação, 

CONCLUSOS. 4 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 5 – CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001104-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REU)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001104-91.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: 

Nome: EUGENIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR Endereço: Centro, 239, 

Centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME 

Endereço: RUA X 35, 20, JARDIM OLÍMPICO, APARECIDA DE GOIÂNIA - 

GO - CEP: 74922-305 Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS Endereço: RUA LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, 13 ANDAR, 

PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04003-010 FINALIDADE: Proceder a 

intimação da parte requerente, através do(a) advogado(a) – via DJE, para 

comparecer à audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada 

para o dia 10 de Fevereiro de 2020, às 14:00 horas, na qual será buscada 

a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 13 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001104-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REU)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001104-91.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: 

Nome: EUGENIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR Endereço: Centro, 239, 

Centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME 

Endereço: RUA X 35, 20, JARDIM OLÍMPICO, APARECIDA DE GOIÂNIA - 

GO - CEP: 74922-305 Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS Endereço: RUA LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, 13 ANDAR, 

PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04003-010 FINALIDADE: Proceder a 

intimação da parte requerida: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS, através do(a) advogado(a) – via DJE, para comparecer à 

audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada para o dia 10 

de Fevereiro de 2020, às 14:00 horas, na qual será buscada a 

composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 13 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000755-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOELMA FERREIRA DA SILVA OAB - 035.302.521-66 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000755-88.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 598,80 ESPÉCIE: 

[Revisão, Guarda]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: EDMAR COSTA DA SILVA Endereço: Av. Brasil, 75, Hotel e 

Restaurante Xodó, Centro, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 

POLO PASSIVO: Nome: IVY LORENNY COSTA DA SILVA Endereço: 

Manoel Crispin, 35, Centro, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 

Nome: NOELMA FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua Manoel Crispin, 35, 

Centro, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 FINALIDADE: 

Proceder a intimação da parte requerente, através do(a) advogado(a) – 

via DJE, para comparecer à audiência de conciliação (art. 334, §3º do 

CPC), designada para o dia 17 de Fevereiro de 2020, às 15:00 horas, na 

qual será buscada a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC 

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do 

Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000917-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. D. C. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 
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1000917-83.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 31.300,08 ESPÉCIE: 

[Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL Endereço: Rua dos Suruis, 216, 

Aldeia Velha, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SIMIAO JOSE DE CAMPOS Endereço: CONDOMÍNIO 

MORADA DA SERRA IV, AVENIDA DOUTORA MARIA AUXILIADORA 

GRISSOLIA MENDES, S/N, NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-904 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, 

através do(a) advogado(a) – via DJE, para comparecer à audiência de 

conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada para o dia 27 de Fevereiro 

de 2020, às 15:30 horas, na qual será buscada a composição entre as 

partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT CHAPADA DOS GUIMARÃES, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002131-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INOVA SOCIAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUISON CORREA DE CUNHA OAB - MT24688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1002131-12.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 70.487,82 ESPÉCIE: 

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: INOVA SOCIAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME Endereço: 

RUA UM, 31, VILA JUSSARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-730 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Endereço: Tiradentes, 166, PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, através do(a) 

advogado(a) – via DJE, para comparecer à audiência de conciliação (art. 

334, §3º do CPC), designada para o dia 20 de Fevereiro de 2020, às 14:00 

horas, na qual será buscada a composição entre as partes, a realizar-se 

no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-87.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVA SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR GONÇALVES ARAÚJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO 1 – CITE-SE a parte 

devedora pessoalmente para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito 

alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, ex 

vi do artigo 528 do CPC1. 2 – CONSIGNE-SE no mandado que o não 

atendimento do comando anterior no prazo concedido acarretará o 

encaminhamento da decisão para protesto, sem prejuízo da decretação da 

prisão civil por até 3 (três) meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 

do CPC. 3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 4 – 

Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem requerimentos, certifique-se e 

façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações. 5 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 528. No 

cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. § 1o Caso o executado, no prazo referido no 

caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará 

protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517. § 2o Somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. § 3o Se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. (...)

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000047-04.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA PRADO MARIETTO OAB - 
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275.037.041-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(LITISCONSORTE)

ESTADO DO MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-66.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DA SILVA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 691-71.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honório Pinto Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, KOHELER DO PRADO - OAB:23427/O, Roberto Antonio 

Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento n° 

56/2007-CGJ/TJMT, intimo Vossa Senhoria, Koheler do Prado, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do presente processo a este 

Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e 

apreensão, além de lhe serem aplicadas as sanções legais pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67674 Nr: 3071-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina Francisca Souza da Conceição, Andre 

Gonçalves Melado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:MT0014305O, KOHELER DO 

PRADO - OAB:23427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento n° 

56/2007-CGJ/TJMT, intimo Vossa Senhoria, Koheler do Prado, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do presente processo a este 

Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e 

apreensão, além de lhe serem aplicadas as sanções legais pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14081 Nr: 566-21.2005.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Salzedas Crivelente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Scheneider - 

OAB:5238/MT, Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE a realização de buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

3 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 57741 Nr: 581-09.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Paulo da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do pedido para que seja efetuada consulta do endereço da 

parte ré por meio de ofícios às operadoras de telefonia VIVO, TIM, 

NEXTEL, CLARO e OI, à concessionária de energia e de água, este juízo 

informa que faz uso do sistema INFOJUD para casos tais, portanto, 

INDEFERE-SE tais pedidos.

2 - Por outro lado, ao contrário do que a alega a parte demandante, nos 

presentes autos ainda não foram realizadas buscas pelo sistema 

INFOJUD. Considerando que as diversas diligências visando à citação do 

réu restaram infrutíferas, porém, ainda não esgotados todos os meios 

disponíveis para a sua localização, PROMOVE-SE a busca do atual 

endereço do requerido Francisco Paulo da Costa ME junto ao sistema 

INFOJUD.

3 – Caso localizado endereço diverso do constante dos autos, 

EXPEÇA-SE o necessário para a sua citação.

4 – Por outro lado, na hipótese de restar infrutífera a busca de endereço, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito 

em relação a tal requerido.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 30335 Nr: 395-25.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Santa Mônica Ind. e Com. Ltda, 

Rubens Klein, Dilmar Madeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - OAB:

 DECISÃO

1 – DEFERE o pedido do exequente de fl. 158 e DETERMINA que sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Em caso de manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 

517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente ao débito no montante descriminado.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59593 Nr: 1037-56.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – DEFERE o pedido do exequente de fl. 56 e DETERMINA que sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Em caso de manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 

517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente ao débito no montante descriminado.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20929 Nr: 1554-37.2008.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A, Luiz Fernando da Silva Paludo - 

OAB:214.045 SP, Neuri Luiz Pigatto Filho - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Chapada dos 

Guimarães/MT, 18 de dezembro de 2019.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10990 Nr: 1589-36.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigmar Uhde, Osvaldo Uhde, Nelo Uhde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/O

 Código: 10990

 DECISÃO

1 – Não obstante o pedido de levantamento de valores (fl. 289), não há 

quantia depositada nos autos. Aliás, a decisão anterior consignou a busca 

de valores pelo sistema Bacenjud à apresentação do cálculo atualizado do 

débito, o que somente fora apresentado em momento posterior.

Logo, INDEFERE-SE o pedido de fl. 289.

2 – No mais, diante do cálculo da dívida (fls. 292/295), aliado à ausência 

de pagamento do débito, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias dos executados, conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.

3 – Havendo constrição patrimonial, INTIME-SE a parte executada, por meio 

de seu advogado ou de maneira pessoal, para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de dezembro de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15738 Nr: 331-20.2006.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio das Neves Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rilis Evangelista de Oliveira - 

OAB:12346/MT

 Código: 15738

DECISÃO

1 – Em que pese a manifestação da parte autora (fls. 1.108/1.109), 

requerendo a expedição de ofícios ao TRE e demais órgãos, não há nos 

autos qualquer comprovação de que foram realizadas diligências 

extrajudiciais no sentido de localizar o endereço da parte executada.

Aliás, o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de 

deferir a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

Logo, INDEFERE-SE o pedido de fls. 1.108/1.109.

2 - Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o endereço atualizado para a localização da parte demandada, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de dezembro de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 16890 Nr: 1473-59.2006.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHCR, JPdC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joslaine Santos de Souza - 

OAB:8597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 16890

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação do 

requerido restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido da parte autora (fls. 

191/191-verso), no sentido de que se expeça edital de citação da parte ré.

 Para tanto, EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação 

do requerido, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências da decisão inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial do réu a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de dezembro de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 1903-06.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira da Silva, Ivan José de Araújo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilmar Alison Moreira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Santarem Gonzales 

- OAB:11.062-A, Antonia Rosana Perin - OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 32517

DESPACHO

1 – INTIME-SE a Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

requisitando-se, no prazo de 15 dias, informações acerca de bens ou 

dívidas porventura existentes em nome do de cujus.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de dezembro de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 35826 Nr: 1759-95.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Borges Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Código: 35826

DESPACHO

1 – Diante da manifestação da parte exequente, dando conta da não 

localização do imóvel objeto da penhora, INTIME-SE a parte executada, por 

meio do seu digno advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar a 

exata localização dos referidos bens localizados à fl. 80, sob pena de 

fixação de multa, na forma do art. 774, parágrafo único, do CPC.

2 – Com a indicação da localização, PROMOVA-SE a penhora e remoção 

dos veículos de propriedade da parte executada.

3 – Por outro lado, na hipótese de inércia da parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

entender de direito.

4 – Após, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de dezembro de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37167 Nr: 3777-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Veloso, Claudyson Martins Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744

 Código: 37167

DESPACHO

1 – INTIME-SE a Fazenda Pública devedora na pessoa de seu 

representante judicial, mediante remessa dos autos em carga, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução de 

sentença, ex vi do artigo 535 do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do executado, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais.

3 – Apresentada impugnação pela ré, INTIME-SE a parte credora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito da defesa 

oposta pela parte executada.

 4 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de dezembro de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44565 Nr: 706-11.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Garcia LTDA ME, Oswaldo de 

Arruda Garcia, Oswaldo de Arruda Garcia, Maria Sebastiana de Arruda 

Garcia, Clarismar Negrisoli Couto Garcia, Almeida Pereira e Cia LTDA, 

Oswaldo de Arruda Garcia, Clarismar Negrisoli Couto Garcia, Ipiranga 

Produtos de Petróleo S/A, Espólio de Maria Sebastiana de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, 

Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662-MT

 Código: 44565

 DECISÃO

1 – Considerando o acórdão juntado às fls. 303/306, que negou 

provimento ao recurso interposto pela parte executada, é de ser retomado 

o curso normal do feito. Dessa forma, verifica-se que a parte devedora 

deixou de efetuar o pagamento do débito. Diante disso, com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias, conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.

2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, DEFERE-SE, ainda, o 

pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.

3 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira pessoal, 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4– Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de dezembro de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34961 Nr: 768-22.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlandina Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 
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Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, Pablo 

Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto ao retorno dos autos á 1° 

Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 93394 Nr: 2623-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomentos dos Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Procópio de Figueiredo, Miguel 

Procopio Figueiredo, PATRICIA PROCOPIO DE FIGUEIREDO 03014945170

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da manifestação do 

exequente à ref. 44.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86827 Nr: 4095-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Antonow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade 

oposta pela parte executada.2 – Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento de valores bloqueados (Ref. 40) em favor da 

parte exequente, observando-se a conta bancária indicada na petição de 

Ref. 44.3 – Ademais, como requerido na Ref. 44, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 71559 Nr: 918-27.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Subaúma Agropecuária Empreendimentos e 

Participações LTDA, Evandro Oliveira Carneiro Tuy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Ivo da Rocha, Maria José da Rocha, 

João Augusto Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:MT 9813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT, Maria Beatriz B. Viana Gomes - OAB:OAB/SP 99.805, 

Paula Martin Pignatari - OAB:OAB/SP 286.894

 DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração apresentados possuem eventuais efeitos 

infringentes, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 730-29.2018.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Lemes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando nos autos por 

meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Por 

fim, advirto a parte requerente de que o não atendimento da presente 

intimação, poderá incorrer nos termos do Art. 485/CPC - O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 

1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103341 Nr: 1170-25.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Avelino de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Roupas da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de março de 2020, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 123950 Nr: 50-73.2020.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francisco Douglas da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:13714/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Verifica-se que o presente pedido deve ser juntado aos autos da ação 

penal já em curso (Código 119348).

Diante disso, DETERMINA-SE o cancelamento da distribuição do presente 

feito, bem como a juntada da presente petição naqueles autos para 

posteriores deliberações.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10954 Nr: 1563-38.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenir Salete Rabaioli Stein, Alvaro Martinho 

Walker, Helio Bremm, Vilson Kaufmann, Fernando Foellmer Backer, Reneu 

Backes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, ELIZABETH TRENTINI STEVANATO CARBONERA - 

OAB:47146, Luciana Cristiane Novakoski - OAB:40002/PR, Santino 

Ruchinski - OAB:26606/PR

 DECISÃO

1 - Sem delongas, decorrido o prazo de suspensão da demanda, as 

partes informaram a quitação do acordo, com a confirmação dos demais 

termos da transação homologada (fls. 346 e 352/352-verso).

Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará dos valores bloqueados em nome de Elenir 

Salete Rabaiole Sten em favor da aludida executada, como constou do 

acordo homologado nos autos.

2 - Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10211 Nr: 902-59.2004.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Uhde, Rosilene Aparecida da Silva 

Uhde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Junior - OAB:6145-B

 DESPACHO

1 – Diante da manifestação da parte ré de fls. 554/556, INTIME-SE o perito 

nomeado nos autos para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos 

termos da impugnação apresentada, bem como responder aos quesitos 

complementares apresentados pela parte requerida.

2 – Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar 

quanto à complementação apresentada, pugnando o que entender de 

direito.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19105 Nr: 1776-39.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reindel Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Intimo Vossa Senhoriana qualidade de advogado, para que devolva os 

autos do processo de cód.: 4888 nº 160-88.1991.811.0024 - Vara única 

desta Comarca, em carga desde 06/02/2004, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão, 

conforme Decisão proferida as fls.93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37726 Nr: 115-83.2011.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice do Amaral Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, Josiane Amaral dos 

Santos, Joelton Amaral dos Santos, Dalma de Souza Mendes, Dianaluze 

dos Santos Mendes, Alexandro dos Santos Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Como apontado pela certidão de fl. 79, considerando o erro material 

constante da sentença de fls. 77/78, no dispositivo, onde se lê: “este Juízo 

ARBITRA honorários no importe de 02 URH’s em favor do Dr. Sérgio Paula 

Assunção (...)”, leia-se: “este Juízo ARBITRA honorários no importe de 02 

URH’s em favor do Dr. Pablo Ramires Fonseca”.

No mais, permanece inalterada a sentença de fls. 77/78.

2 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 18696 Nr: 1388-39.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal, Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:142307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580

 DESPACHO

1 – Não obstante a petição de fl. 544, a parte exequente deixou de 

requerer providências para a satisfação do débito.

 Dessa feita, considerando que a execução tramita em favor do credor, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, notadamente a realização 

de providências úteis para satisfação da dívida exequenda, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 18829 Nr: 1501-90.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal, Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:142307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580

 DESPACHO

1 – Não obstante a petição de fl. 627, a parte exequente deixou de 

requerer providências para a satisfação do débito.

 Dessa feita, considerando que a execução tramita em favor do credor, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, notadamente a realização 

de providências úteis para satisfação da dívida exequenda, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102736 Nr: 854-12.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVALDO APARECIDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa 

suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita.No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94276 Nr: 3044-79.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R. INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Zafino Isidoro 

Ferreira Mendes - OAB:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 123986 Nr: 84-48.2020.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS, MdLdSAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 Vistos.

 Trata-se de auto de prisão em flagrante em face de Matheus de Lucas da 

Silva Albernaz Sales, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 

157, §2º, II e §2º-A, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, pelos fatos e 

circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No 

âmbito da ciência de seu cumprimento, passo a decidir. Nos termos do 

Provimento n.º 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o flagrado(a) foi entrevistado(a), 

advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Pois bem.

I. De acordo com a oitiva do flagrado(a) Matheus de Lucas da Silva 

Albernaz Sales neste ato, deixou consignado que não sofreu qualquer 

violência emanada das autoridades policiais, também foi verificado que 

não resta evidente qualquer tipo de lesão e por fim, seus direitos 

constitucionais foram preservados.

II. Mantenho a prisão pelos próprios fundamentos narrados na decisão 

retro, uma vez que não há fato novo para tanto, nada impedindo, de a 

prisão ser novamente analisada em sede de instrução ou novos fatos.

 III. Determino encaminhamento de peças do presente ao Inquérito Policial.

 IV. O(a) autuado(a) salienta deseja ser representado(a) pela Advogada 

Maili da Silva Matoso, devendo essa ser intimada deste ato.

V. Defiro o pedido do MP, devendo ser encaminhado ao delegado a 

seguinte recomendação: (que seja encaminhado cópia do presente ao 

delegado policia, recomendando-o que as peças da custodia sejam 

instruídas com o exame de corpo de delito ( laudo pericial), bem como as 

oitivas nos atos infracionais em que o adolescente figurada como 

co-autor.)

VI. Saem os presentes intimados.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 3687-76.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvany da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 - Nos termos do despacho retro (fl. 72), INTIME-SE o INSS para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

2 – Em seguida, retornem os autos conclusos para designação de nova 

audiência de instrução, se for o caso.

Chapada dos Guimarães/MT, 08 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 811 Nr: 163-62.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bonifácio de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 [...]Dessa feita, diante da controvérsia existente acerca da união estável, 

do período de sua duração, além do fato de que não há qualquer elemento 

nos autos dando conta de que a suposta convivente (ou ex-convivente) 

teria participação ou benefício na dívida executada, a qual, inclusive, se 

originou do período em que o executado mantinha relacionamento amoroso 

com a parte exequente, conforme se extrai dos autos, não se depara com 

a possibilidade de o valor da dívida recair sobre patrimônio registrado 

unicamente em nome da convivente, pelo menos até que se apresentem 

provas robustas em sentido contrário.Logo, INDEFERE-SE o pedido de fls. 

689/698.2 – No mais, CERTIFIQUE-SE o epílogo dos agravos de 

instrumento interpostos nos autos pelas partes.3 – Após, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito, sob pena de arquivamento.4 – 

CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 08 de janeiro de 2020.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 321-68.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futura Foto Video Locadora - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 DECISÃO

1 – De início, diante da prolação de sentença de improcedência nos autos 

dos embargos à execução, em apenso, nesta data, não há falar em 

suspensão da execução, como requerido pela parte executada, devendo 

ser promovido o regular prosseguimento do feito.

Além do mais, os embargos em apenso não foram recebidos no efeito 

suspensivo, como se extrai do despacho de fl. 40 dos autos em apenso, o 

qual não fora alvo de qualquer espécie de recurso. Logo, INDEFERE-SE o 

pedido de fls. 153/157.

2 – Depois, quanto ao pedido formulado pela parte exequente (fl. 152), 

uma vez que este Juízo não possui acesso ao CNIB – Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens, INDEFERE-SE o pleito de consulta/restrição de 

bens em nome da parte executada.

3 – Logo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar e requerer o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 09 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 32485 Nr: 1872-83.2009.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Futura Foto Video Locadora - ME, Elizete do Carmo 

Sposito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 

09 de janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 876-17.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Schwarz de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Luis Griggi Pedrosa - 

OAB:5022, Rosane Costa Itacaramby - OAB:8755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

razão pela qual CONFIRMA a tutela anteriormente concedida para 

DECLARAR NULOS o Decreto Legislativo n. 001/2010 e a Ata n. 006/2010, 

datados de 31/03/2010, que rejeitou as contas do requerente referente ao 

exercício de 2008 junto à Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães/MT.Isenta a requerida do pagamento de custas e despesas 

processuais por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei 

7.603/2001.CONDENA-SE a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, §§1º,2º e do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59781 Nr: 1166-61.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido, pela imprensa, 

para no prazo de 10 dias apresentar alegações finais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 876-17.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Schwarz de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Luis Griggi Pedrosa - 

OAB:5022, Rosane Costa Itacaramby - OAB:8755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

razão pela qual CONFIRMA a tutela anteriormente concedida para 

DECLARAR NULOS o Decreto Legislativo n. 001/2010 e a Ata n. 006/2010, 

datados de 31/03/2010, que rejeitou as contas do requerente referente ao 

exercício de 2008 junto à Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães/MT.Isenta a requerida do pagamento de custas e despesas 

processuais por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei 

7.603/2001.CONDENA-SE a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, §§1º,2º e do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 23 de maio de 2019.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101866 Nr: 417-68.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando o requerimento da parte exequente, DEFERE-SE o pedido de 

prisão civil do executado.

 Verifica-se que houve a sua citação pessoal (Ref. 11) e a certidão de 

Ref. 16 revela o decurso do prazo sem o pagamento da dívida ou 

justificação.

Em razão dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3º, do CPC, 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado, pelo prazo de 30 (trinta) dias 

ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias em atraso, 

conforme tabela apresentada pela parte exequente, incluídas aquelas 

vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, no 

endereço indicado na certidão de Ref. 11, considerando que o 

cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação de pagar a pensão 

alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º, do 

CPC.

Em caso de não localização do executado, PROMOVA-SE a inclusão do 

mandado de prisão no sistema de Segurança Pública.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 1275-02.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Solano Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Não havendo questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:A)a 

comprovação da união estável entre o requerente e a falecida e a Sra. 

Isabel Marcelo da Costa;B)a qualidade de segurado da falecida Isabel 

Marcelo da Costa; eC) a situação de dependente do requerente em 

relação à falecida.ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar as questões de fato descritas nos pontos controvertidos 

apontados acima.Diante da natureza da demanda e ao requerimento da 

autora, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de abril de 

2020, às 13h30min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Nos termos do art. 455 do Código 

de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80089 Nr: 1213-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Jesus da Silva Reis, Andre Gonçalves 

Melado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em desfavor do pedido 

apresentado por TERESA DE JESUS DA SILVA REIS à ref. 72, sob o 

fundamento, em síntese, de que haveria excesso de execução referente a 

06 (seis) parcelas.

Intimada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados 

pela autarquia ré e pugnou pela imediata expedição de RPV (ref. 78).

É o relato do necessário.

Fundamenta-se. Decide-se.

1 – Diante da manifestação expressa da parte exequente acerca da 

suficiência do valor indicado pela parte executada para a quitação da 

dívida, ACOLHE-SE a impugnação ao cumprimento de sentença aviada 

pela parte executada.

2 – Uma vez que a impugnação da parte executada fora acolhida, 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor de R$ 2.001,13 

(dois mil e um reais e treze centavos) (excesso de execução), nos termos 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Todavia, DETERMINA-SE a suspensão da 

exigibilidade da verba pelo período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, 

§3º, do CPC.
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 3 - Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV/precatório, 

conforme solicitado, encaminhando ofício necessário.

4 - Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores estão 

disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em 

favor da parte exequente.

5 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76903 Nr: 3266-18.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milta da Silva Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a perita nomeada nos autos para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da impugnação ao valor dos honorários 

apresentada pela parte demandada à ref. 80, informando acerca da 

possibilidade de redução da proposta de honorários apresentada, bem 

como justificando a fixação no patamar indicado à ref. 76, sob pena de 

destituição do encargo.

2 – Após, INTIME-SE a parte ré para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo certo que, em caso de concordância com o valor, deverá 

promover o depósito dos honorários, nos termos fixados na decisão de 

ref. 47.

3 – Por fim, na hipótese de discordância do valor apresentado, 

CONCLUSOS para deliberar acerca dos honorários periciais, sem prejuízo 

de substituição da empresa nomeada, caso verificada a ausência de 

razoabilidade e proporcionalidade na quantia requerida.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78486 Nr: 557-73.2016.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Lima Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros- Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil., BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A, Thiago Augusto Gonçalves 

Bozelli - OAB:OAB/MT 20.949-A

 DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração apresentados possuem eventuais efeitos 

infringentes, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 71905 Nr: 1039-55.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reginaldo Roldão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Tsukasa Mitsutake

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que à ref. 45 fora deferido o 

bloqueio de bens por meio do sistema BACENJUD, contudo, não foi 

acostado aos autos o resultado do bloqueio.

Dessa feita, PROMOVE-SE, nesta ocasião, a juntada da busca de bens em 

nome da parte executada por meio do sistema BACENJUD.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de ref. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86108 Nr: 3831-45.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – A parte autora/exequente pugnou pela citação por edital da parte 

ré/executada (Ref. 48) e, posteriormente, a busca de endereços nos 

sistemas conveniados ao Judiciário (Ref. 51), uma vez que foram 

infrutíferas as tentativas de localização.

No ponto, INDEFEREM-SE os pedidos em questão, uma vez que a parte 

autora/exequente não comprovou ter esgotado todos os meios 

extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada/executada.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 Ademais, a citação por edital é exceção no ordenamento jurídico e 

somente deve ser adotada nos casos expressamente previstos para o 

seu cabimento.

2 – Logo, INTIME-SE a parte autora/exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, diligenciar na busca do endereço da parte 

demandada/executada ou pugnar o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação.

4 – Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87229 Nr: 4331-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO INVESTIMENTOS E 

REFLORESTAMENTO E MINERACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Em que pese o pedido de constrição de bens, verifica-se que não 
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houve a citação da parte executada. Logo, por ora, INDEFERE-SE o pedido 

de constante na Ref. 52

2 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

endereço atualizado da parte executada a fim de promover a sua citação, 

como já determinado nos autos, sob pena de extinção do feito.

3 – Apresentado novo endereço, CITE-SE, expedindo-se o necessário 

para tanto.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82203 Nr: 2011-88.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Santinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Uma vez juntado documento que comprova o indeferimento na esfera 

administrativa, este Juízo RECEBE a inicial.

2 – DEFERE-SE o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, com base 

no artigo 98 do CPC/2015.

3 – Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 1/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, este Juízo DEIXA de determinar a designação de audiência de 

conciliação.

4 – CITE-SE a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também 

poderá manifestar quanto à perícia realizada e juntar ao feito cópia do 

processo administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas 

realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 

01/2015 do CNJ.

5 – Contestada a ação, INTIME-SE a parte requerente para impugnação e 

manifestação acerca do laudo socioeconômico no prazo de 15 dias.

6 – Por fim, venham os autos CONCLUSOS.

 7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21958 Nr: 75-72.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvina Paes de Oliveira, Moises Paes de Oliveira, 

Manoel Paixão de Oliveira, Elza Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da parte exequente à 

ref. 45.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84998 Nr: 3314-40.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Francisco Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I do CPC para o fim de condenar o INSS a 

instituir pensão por morte, nos seguintes termos:a) o nome do segurado: 

MARINA MARGARIDA DOURADO;b) o benefício concedido: pensão por 

morte, inclusive com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: 

SALÁRIO MÍNIMO;d) a data de início do benefício – DIB: (15.03.2016 – data 

do requerimento (fl. 12-pdf) até a data do óbito do autor (27.09.2017 – ref. 

26);e) data do início do pagamento: implantação em 30 dias da data da 

intimação da sentença.Saliente-se que a correção monetária deverá ser 

aplicada em conformidade com o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

enquanto que os juros moratórios simples serão em 1,0% a.m, este deverá 

incidir na data do requerimento administrativo. Além disso, CONDENA-SE o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21420 Nr: 2042-89.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora e Lanchonete Universo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 DESPACHO

 1 – Por conta do requerimento de fls. 126/129-verso, formulado pela parte 

autora, DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses, contados da data do protocolo da aludida petição de fls. 

126/129.

2 – Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento.

 3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e, 

após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91333 Nr: 1683-27.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nóia de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – A parte autora, na petição de Ref. 30, pugnou pela “expedição de 

alvará de citação”. Todavia, tal expediente não se amolda a quaisquer das 

hipóteses de citação elencadas no art. 246 do CPC, razão pela qual 

INDEFERE-SE o pedido em questão.

 2 – Por outro lado, considerando que o AR de citação de Ref. 26 retornou 

com a informação de “desconhecido”, CITE-SE a parte requerida, no 

endereço indicado na petição de Ref. 22, por oficial de justiça, na forma do 

art. 249 do CPC.

3 – Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar novo endereço para citação do réu ou 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 33471 Nr: 2711-45.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Ferreira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 1 – Por conta do requerimento de fl. 45, formulado pela parte autora, 

DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, contados da data do protocolo da aludida petição de fl. 45.

2 – Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

 3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e, 

após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 34175 Nr: 81-45.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição 

apresentada pela parte executada (fls.70/75), em que aduz a prescrição 

do crédito executado.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 34279 Nr: 217-42.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira dos Santos - ME, Celso Ferreira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do pedido formulado pelo exequente à fl. 37 DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome da parte executada por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 2 – Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39642 Nr: 2157-08.2011.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Marlene Alves de Oliveira - OAB:112055/MG, 

Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 DESPACHO

1 – Em que pese a petição de fl.298, a parte exequente já apresentou a 

planilha atualizada às fls. 294/296, sem, contudo, requerer providências 

necessárias para a satisfação do débito, conforme despacho retro (fl. 

297). Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias pugnar o que entender de direito para o andamento da 

presente execução, sob pena de arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 16 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40970 Nr: 2585-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Mancini - 
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OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal na qual, realizados alguns atos processuais, 

a parte exequente pugnou pela extinção do feito, diante da satisfação do 

débito executado (fl. 52).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, como 

comprovado pela própria parte exequente (fl. 52), JULGA-SE EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Após, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 39-25.2012.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Pereira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gastão Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Souza - 

OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Com a juntada da petição e documento de fls. 160/162, EXPEÇA-SE 

formal de partilha, como determinado à fl. 159, nos termos da sentença de 

fl. 133.

2 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 41410 Nr: 28-93.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – Em análise dos autos, verifica-se que o exequente requereu 

a designação de data para realização de leilão judicial do veículo avaliado 

pelo oficial de justiça (fl. 67). Contudo, ainda não foi cumprida a 

determinação anterior no sentido de localizar o veículo alvo da penhora (fl. 

65).Assim, CUMPRA-SE, na íntegra, a decisão de fl. 65.2 – assim, 

INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública, formulado pelo 

exequente. 3 – Nos termos do art. 880 do CPC, após o cumprimento total 

do item 1 desta decisão, na hipótese da inexistência de irresignação da 

parte executada, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria 

iniciativa o(s) veículo(s) penhorado(s) e avaliado(s) nos autos. 4 – 

CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular dos 

bens, devendo diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a 

efetivação do ato dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual 

pedido de alienação judicial. 5 – O credor deverá colacionar os autos a 

minuta contratual com a qualificação do(s) possível(is) adquirente(s) do(s) 

bem(ns), como também a forma de pagamento, que poderá ocorrer de 

maneira parcelada, utilizando-se como preço mínimo o consignado na 

avaliação. 6 – Na hipótese de alienação do(s) bem(ns) em parcelas 

sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do 

credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do 

montante pendente de inadimplemento. 7 – Na hipótese de concretização 

da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar conhecimento da alienação, 

bem como manifestar o que entender de direito. 8 – Após, observado o 

prazo consignado de 06 (seis) meses, não sendo realizada a avaliação ou 

na hipótese de sua concretização, neste caso, depois de intimada a parte 

executada, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 dias. 9 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 15 de 

janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63567 Nr: 3401-98.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pedroso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando que a parte exequente apresentou endereço para 

tentativa de citação da parte executada (fls. 52), CITE-SE no novo 

endereço informado, expedindo-se o necessário para tanto.

2 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro de 2020 .

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 35756 Nr: 2981-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lino da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 1 – Por conta do requerimento de fl. 111, formulado pela parte autora, 

DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data do protocolo da aludida petição de fl. 111.

2 – Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

 3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e, 

após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35874 Nr: 1889-85.2010.811.0024
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14.621, Fábio Luiz Palhari - OAB:19.255-O, Rosane Costa 

Itacaramby - OAB:8755/MT

 Vistos etc.

I. Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu, porquanto 

tempestivo.

II. Compulsando os autos, vislumbro que tanto as razões de apelação 

quanto as contrarrazões do “Parquet” foram apresentadas.

III. Desta forma, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

os cumprimentos deste juízo, bem como as baixas e anotações de praxe.

IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36645 Nr: 2095-02.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ítalo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do pedido formulado pelo exequente à fls. 52 DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome da parte executada por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 2 – Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 3522-68.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jother Benedito Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando a petição da parte exequente à fl. 49, este Juízo 

PROCEDE ao desbloqueio do valor de R$ 307,33 (trezentos e sete reais e 

trinta e três centavos) realizado na conta corrente do Banco Bradesco em 

nome do executado, conforme protocolo anexo.

2 – Por outro lado, o valor bloqueado na conta do Banco do Brasil não 

pode ser desbloqueado, por já se encontrar vinculado. Desse modo, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia remanescente bloqueada 

nos autos em favor da parte executada, observando-se a conta bancária 

indicada à fl. 49.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 16 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91580 Nr: 1770-80.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Barbosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Educacional do Buriti., Paulo Sergio 

Corrêa da Costa, Wilma Betim Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Furman Alves de Souza 

- OAB:12.525/MT, Tereza Furman A. de Souza - OAB:3363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238/B

 DECISÃO

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por JOSÉ 

GUILHERME BARBOSA RIBEIRO em face de FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 

DE BURITI, PAULO SÉRGIO CORREIA DA COSTA e WILMA BETIM CORREIA 

DA COSTA, todos qualificados no encarte processual.

 Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

1 – DA REVELIA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BURITI

De início, considerando que, embora devidamente citada, não houve 

apresentação de resposta pela requerida FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 

BURITI, DECRETA-SE a sua revelia, na forma do art. 344 do CPC.

2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS PAULO SÉRGIO 

CORREIA DA COSTA E WILMA BETIM CORREIA DA COSTA

Sem delongas, verifica-se dos autos que os requeridos Paulo Sérgio 

Correia e Wilma Betim Correia da Costa manifestaram pela inexistência de 

interesse no imóvel em questão (Ref. 54).

Todavia, é preciso ressalvar que os aludidos requeridos não possuem 

legitimidade para dispor dos direitos relativos ao imóvel em questão, uma 

vez que se tratam apenas de adquirentes anteriores da área, como 

exposto pela própria parte autora, na exordial, e não proprietários 

registrais do imóvel.

No ponto, em se tratando de ação de usucapião, o polo passivo deve ser 

povoado pelo proprietário ou proprietários e pelos confinantes, além dos 

respectivos cônjuges.

O proprietário é citado porque é o titular da relação jurídica controvertida. 

Já os confrontantes por presunção legal de quem tem interesse de discutir 

o pedido por causa da contiguidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

REGISTRAL. AUSÊNCIA. LAUDO GEORREFERENCIAL. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. O art. 942 do Código de Processo Civil/73 exige, para 

as ações de usucapião, que haja a citação daquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes. 

Verificando-se que a sucessão do proprietário do imóvel usucapiendo não 

foi citada para integrar o polo passivo do feito, impõe-se a decretação da 

nulidade da sentença. Ademais, nas ações de usucapião de imóvel rural, 

ajuizadas após 31 de outubro de 2005 - data da publicação do Decreto-Lei 

5.570/2005 - tornou-se exigência imediata e obrigatória a apresentação de 

laudo de georreferenciamento do imóvel rural, para fins de se proceder à 

correta identificação do bem. A situação fática que envolve as partes, 

especialmente acerca da área em discussão e lindeiros, remete a 

desconstituição da sentença para regularização, a fim de higidez e 

eficácia do processo, após a concessão de prazo para cumprimento da 

medida pela parte autora. DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA FINS DE 

DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70077650570, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 12/07/2018) (destaquei)”
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 “APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA. CITAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Em ação de usucapião, nos termos do 

art. 942 do Código de Processo Civil, é obrigatória a citação daquele em 

cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, dentre outros. Sendo o 

proprietário registral falecido, pelo princípio da saisine, insculpido no art. 

1.784 do Código Civil, faz-se necessária a citação de todos os seus 

herdeiros. Não havendo a citação dos herdeiros, tem-se configurada uma 

nulidade, por ausência da escorreita anguralização da relação processual. 

Desconstituição da sentença no caso concreto para fins de regularização 

do polo passivo. RECURSOS PROVIDOS À UNANIMIDADE. (Apelação Cível 

Nº 70054232707, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 04/07/2013) (TJ-RS - AC: 

70054232707 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

04/07/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 19/07/2013) (negritei)”

 “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CITAÇÃO LINDEIROS E PROPRIETÁRIOS 

REGISTRAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO 

PREJUDICADO. Devem os confinantes identificados e proprietários 

registrais serem citados na ação de usucapião, sob pena de nulidade. 

Inteligência do art. 942, CPC. A situação fática que envolve as partes, 

especialmente acerca da área em discussão e lindeiros, remete a 

desconstituição da sentença para regularização, a fim de higidez e 

eficácia do processo. Ademais, nada obsta que após a citação dos 

confinantes e proprietários registrais faltantes, seja oportunizada às 

partes a produção de provas, a fim de melhor elucidar o caso sub judice. 

DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO 

DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70055302343, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, 

Julgado em 08/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055302343 RS , Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Data de Julgamento: 08/10/2013, Décima Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2013) (negritei)”

No vertente caso, a matrícula juntada na exordial indica que o proprietário 

do imóvel objeto dos autos é a Fundação Educacional de Buriti. Ou seja, 

mesmo integrantes da cadeia possessória, os requeridos Paulo Sérgio 

Correia e Wilma Betim Correia da Costa não possuem a qualidade de 

proprietários da área, razão pela qual não dispõem de legitimidade para 

integrarem o polo passivo da demanda.

Posto isso, este Juízo RECONHECE, de ofício, a ilegitimidade passiva de 

Paulo Sérgio Correia e Wilma Betim Correia da Costa para figurarem no 

polo passivo da demanda, razão pela qual JULGA EXTINTO o feito com 

relação aos aludidos requeridos, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

eventualmente desembolsadas pelos requeridos Paulo Sérgio Correia e 

Wilma Betim Correia da Costa, tal qual dos honorários advocatícios em 

favor do seu patrono, no importe de 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

No mais, o feito deverá seguir o trâmite normal em relação a demandada 

Fundação Educacional de Buriti.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil, sendo necessário delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base na petição inicial e na contestação.

 Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:

A) A posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo;

 B) O decurso de tempo;

C) A utilização do imóvel como moradia habitual ou realização de obras ou 

serviços de caráter produtivo.

1 – ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a 

questão de fato descrita nos pontos controvertidos apontados acima, ou 

seja, a ocorrência de usucapião, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 2020, às 13h30min 

(MT).

2 - Com fundamento no art. 357, §4º, do CPC, INTIMEM-SE as partes para 

que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a 

regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC.

 3 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 4 - Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, § 2º, do Código de Processo Civil.

 5 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80065 Nr: 1203-83.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Hebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ione Cristina Paiva – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 DESPACHO

1 – Considerando o retorno dos autos da Justiça Federal, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que entender 

de direito para o andamento da presente demanda, sob pena de 

arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 52471 Nr: 2475-54.2012.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jerônimo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovah Feliciano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abilio Custodio de Melo - 

OAB:5945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeovah Feliciano de Souza - 

OAB:12032, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928/MT

 DECISÃO1 Logo, a prova pericial terá o condão de solucionar a 

questão.Bem por isso, DETERMINA-SE a realização da perícia, razão pela 

qual NOMEIA-SE como perito um dos profissionais da Real Brasil 

Consultoria, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso para a realização de exame contábil do montante exigido 

nesta demanda.Para balizar a atividade do perito, vale dizer que “a conta 

deve ser apresentada com colunas distintas para créditos e débitos, com 

a descrição discriminada de cada uma das parcelas da conta e da data do 

recebimento ou do pagamento. Deve, ainda, a conta vir acompanhada dos 

documentos comprobatórios dos créditos e débitos. A forma contábil (ou 

mercantil, como prefere o texto da lei) é uma exigência lógica, destinada a 

permitir a mais fácil análise do acerto da conta, tanto pela parte contrária 

como pelo magistrado”. (in Lições de Direito Processual Civil, Alexandre 

Freitas Câmara, vol. III, Lúmen Júris, Rio de Janeiro: 2000, p. 369/370)2 – 

INTIME-SE o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor 

dos honorários.3 – Após, INTIMEM-SE as partes para apresentação de 

quesitos e assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo 

que, se concordes, as partes deverão depositar o valor dos honorários, 

cada qual com 50% do montante proposto, na forma do artigo 95 do CPC.4 
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– Em seguida, caso haja depósito dos honorários, INTIME-SE o perito para 

apresentar o laudo no prazo de 60 dias.5 – No mais, caso necessite de 

algum documento que esteja em poder da parte demandada e que não 

tenha sido apresentado espontaneamente, após solicitação do “expert”, 

bastará apontá-lo nos autos. Passo seguinte, a Secretaria de Vara 

deverá, independentemente de novo despacho, intimar a parte demandada 

para, no prazo de 10 dias, atender ao quanto solicitado pelo perito.6 – Com 

a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.7 – CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 

16 de janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 2884-93.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Marcos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Machado - 

OAB:PF/MT 1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerida, pela imprensa para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66063 Nr: 1835-80.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário da Silva Lopes, Lucas Santana 

França, Wancleyton Marcio Moraes da Silva, Júlio dos Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fátima Neves - 

OAB:OAB/MT 10.737

 Certifico que foi designada pela 6ª Vara Criminal de Cuiabá, audiência de 

oitiva de testemunhas para o dia 27/01/2020, às 14:45 horas, na sede 

daquele Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68601 Nr: 3606-93.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:MT 9813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por NILTON ARLINDO DA 

SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou pelo levantamento dos 

alvarás nos valores já depositados pela parte executada (ref. 89).

 Os alvarás foram levantados pela parte exequente e seu patrono (ref. 91) 

nos valores requeridos.

Em seguida, a parte executada pugnou pelo levantamento da quantia 

remanescente depositada em Juízo (ref. 96).

 É a síntese.

 Fundamenta-se. Decide-se.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, inclusive com o 

levantamento da quantia em favor da parte exequente.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor remanescente em nome da 

parte executada na forma pleiteada à ref. 96.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 492 Nr: 32-58.1997.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio De Antonio Vieira Valdasca Neto, Fábio 

Duarte Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição de fls. 

635/635-verso, em que a parte executada pugna pela devolução de prazo 

para manifestar.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 16 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 32741 Nr: 2077-15.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antonio Santos, Portal 

Empreendimentos e Participações Ltda., Agropecuaria Jopejo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:14688, Ricardo Basso - OAB:12739, Rubimar Barreto 

Silveira - OAB:3640

 Posto isso, este Juízo DECLARA a nulidade dos atos processuais 

praticados a partir da data do falecimento do advogado Eliel Alves de 

Sousa por este Juízo (12/03/2018).2 – PROMOVA-SE o desbloqueio em 

favor do executado da quantia informada às fls. 500/500-verso.3 – A fim 

de se promover o regular prosseguimento do feito, considerando a petição 

apresentada pela parte exequente (fls. 483/484-verso), INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade 

da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.4 – Transcorrido o prazo 

acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.5 – Em caso de cumprimento 
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espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores por 

ventura depositados em favor da parte credora.6 – CONSIGNEM-SE no ato 

de intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamentovoluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC).7 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.8 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 16 de janeiro de 

2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37730 Nr: 119-23.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Borges Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Ante o exposto, este Juízo CONHECE dos embargos declaratórios, e, 

no mérito, JULGA PROCEDENTE o pedido da parte embargante, para 

retificar o valor devido a título de aposentadoria para R$ 3.881,82 (três mil 

oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos).2 – Outrossim, 

verifica-se que fora determinado em 21.11.2018 (fls. 177/178) o 

restabelecimento do benefício sob pena de multa diária de R$ 150,00. Em 

petição de 21.10.2019 (fl.202), parte embargante/ autora informa que o 

benefício ainda não foi restabelecido pelo INSS. Diante disso, este Juízo 

DETERMINA o imediato restabelecimento do benefício (NB 5430300140) à 

requerente/embargante no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 300,00 (trezentos reais).3 – Após decurso do prazo para 

recurso, o que deverá ser certificado, retornem os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de cumprimento de sentença e da impugnação à 

execução.4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Chapada 

dos Guimarães/MT, 16 de janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001212-23.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEMES (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS SANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VICTOR CAZONATO DE MELO (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001212-23.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA APARECIDA LEMES, LUIZ 

CARLOS SANTI REU: ANDRE VICTOR CAZONATO DE MELO 1 – 

Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1018826-16.2019.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. 2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de 

retratação), este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. 

3 – Considerando que o relator do agravo determinou o prosseguimento do 

feito independente do pagamento de custas, este juízo passa a deliberar 

acerca do pedido de tutela de urgência requerido pelos autores. O Novo 

Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo 

neoconstitucionalismo contemporâneo, trouxe ao sistema normativo uma 

releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em 

sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e 

regras constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela 

provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 

a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua 

natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada 

(satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento 

autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo 

Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. In 

casu, o juízo não verifica de forma inequívoca a probabilidade do direito 

invocado pela parte requerente a ponto de conceder a tutela requerida 

antes da oitiva da parte contrária. Do cotejo do acervo probatório trazido 

com a inicial, extrai-se não haver elementos a evidenciar a probabilidade 

do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo tão somente a 

matrícula do imóvel em que os autores figuram como proprietários e atas 

de audiência de conciliação onde os ora requerentes figuram como 

requeridos em ação de imissão na posse ajuizada por Edidmo Antonio 

Rezende – terceiro estranho à presente lide. E, inobstante a comprovação 

da propriedade, não basta a existência de título para o juízo determinar a 

retirada da parte ré do imóvel sem sua oitiva. Os documentos juntados, por 

si só, em análise perfunctória, não permitem a este Juízo aferir a 

ocorrência da turbação ou do esbulho narrado na inicial. Ademais, como a 

própria parte autora comprova, já existe ação de reintegração de posse e 

usucapião referentes à mesma área e ainda pendentes de julgamento, 

Códigos 98661 e 121356, respectivamente. Assim, não restou 

demonstrado de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pela 

parte requerente, o suficiente para o juízo deferir a medida liminar sem a 

oitiva da parte requerida. Dessa forma, por não se verificar, por ora, a 

ocorrência dos requisitos necessários para a antecipação de tutela, 

INDEFERE-SE o pedido. 4 - Estando presentes os requisitos dispostos no 

artigo 562 do Código de Processo Civil, este juízo RECEBE a petição inicial. 

5 - No caso em apreço, este juízo entende necessária a realização de 

constatação, por meio de Oficial de Justiça, para melhor análise do pedido 

da tutela de urgência, pois os argumentos expostos na exordial e os 

documentos juntados não permitem, de plano, uma compreensão segura 

da controvérsia de índole possessória. 6 - Para tanto, DETERMINA-SE a 

realização de constatação por meio de Oficial de Justiça, que deverá 

deslocar-se até o local do litígio em busca de informações seguras sobre 

os limites das propriedades/posses, entrevistar os moradores da região, 

tudo em busca de subsidiar o juízo de informações para proferir decisão. 

Para esta finalidade, deverão ser citados os ocupantes que forem 

encontrados no local, devendo o senhor Oficial de Justiça identificá-los, 

em certidão circunstanciada, na qual deverá conter a qualificação 

completa das pessoas encontradas, números de documentos pessoais, 

eventuais endereços distintos do local dos fatos e números de telefone. 7 

- CITE-SE o requerido, para querendo, oferecer contestação, de 15 

(quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). 8 - CONSTEM no 

mandado as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 9- 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães, 15 de janeiro de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002521-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GMX - LOCACOES E SERVICOS LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AGDA DA SILVA OAB - PR40659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002521-79.2019.8.11.0024. REQUERENTE: GMX - LOCACOES E 

SERVICOS LIMITADA - ME REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada ajuizada por GMX LOCAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT. Extrai-se da inicial que as partes em agosto de 2018 

firmaram contrato de prestação de serviços de locação de veículos em 

decorrência de licitação realizada pelo Município demandado em que a 

parte autora sagrou-se vencedora. O prazo inicial de vigência do contrato 

era de 12 (doze) meses, tendo sido adiado por meio de termos aditivos 

prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses, com previsão de 

término para agosto de 2020. A parte autora sustenta que a demandada 

não vem honrando com seu compromisso desde maio de 2019, ao passo 

que a demandante permanece prestando os serviços nos termos 

contratuais. Segue narrando que cobrou diversas vezes o município 

demandado que se manteve inerte por não possuir capacidade financeira 

para arcar com obrigações perante seus fornecedores. Requer, portanto, 

a concessão da tutela de urgência para que seja declarada a rescisão 

dos contratos existentes entre as partes e a determinação da devolução 

dos veículos à autora até o julgamento final da lide. Alternativamente, 

requer a concessão da tutela para que seja suspensa a execução 

contratual com a imediata restituição dos veículos pela demandada. Diante 

de tais alegações, este juízo determinou a intimação do município para se 

manifestar sobre o pleito liminar no prazo de 72 (setenta e duas) horas (ID 

n. 26789798). Devidamente intimado, o município demandado quedou-se 

inerte, conforme certidão do sistema. No mérito, pugna pela procedência 

do pedido, no sentido de tornar definitivos os efeitos decorrentes da 

antecipação de tutela com a rescisão dos contratos firmados e a 

devolução dos veículos locados. Instruiu a inicial com documentos. É a 

síntese do relatório. Fundamenta-se. Decide-se. O Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, trouxe ao sistema normativo uma 

releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em 

sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e 

regras constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela 

provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 

a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua 

natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada 

(satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento 

autônomo ou em caráter incidental. Feitas essas considerações, 

analisando a pretensão inicial, há requerimento de tutela antecipada. O art. 

300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, § 3º, do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a 

tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento por este 

Juízo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários. In 

casu, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada pelos 

documentos encartados juntamente com a inicial, notadamente os 

contratos e termos aditivos firmados entre as partes, as faturas duplicatas 

emitidas pela requerente, os comprovantes de envio das faturas ao 

município demandado e as planilhas de débito. Encontra-se patente, ainda, 

o requisito do periculum in mora, configurada a possibilidade de demora no 

provimento judicial definitivo, por se tratar de inadimplência injustificada do 

município por prazo superior a 90 (noventa) dias, o que, sem dúvida, 

causa prejuízo desproporcional à parte autora. Com efeito, em relação ao 

pedido de tutela antecipada para a decretação da rescisão contratual, 

este juízo entende não cabível na espécie, por tal medida encontrar óbice 

no artigo 1º, §3º da Lei n. 8437/92 que estabelece que “não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da 

ação”. Tal norma cuida da reversibilidade que deve nortear a concessão 

de tutela de urgência. Nesse sentido, o §3º do art. 300 do CPC/15 

assevera que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão”. Já o pedido sucessivo de concessão de tutela para suspensão 

da execução do contrato é plenamente cabível no presente caso, uma vez 

que o artigo 78 da Lei 8.666/93 já prevê essa possibilidade na esfera 

administrativa, inclusive: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do 

contrato: XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 

devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 

fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; O 

Superior Tribunal de Justiça considera que, em casos de inadimplência da 

Administração Pública por mais de noventa dias é desnecessária, 

inclusive, a tutela jurisdicional porque o diploma legal acima mencionado já 

assegura tal direito. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A 

PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DE HOSPITAIS PÚBLICOS. 

ATRASO NO PAGAMENTO POR MAIS DE 90 DIAS. EXCEÇÃO DO 

CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 78, XV, DA LEI 8.666/93. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO 

JUDICIAL. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: 

DESCABIMENTO. INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 126, 131, 165 E 

458, II, DO CPC: INEXISTÊNCIA. 1. Descabe ao STJ, em sede de recurso 

especial, analisar possível ofensa a dispositivo constitucional. 2. Incide a 

Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 535 do 

CPC, limita-se a fazer alegações genéricas, sem indicação precisa da 

omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Inúmeros precedentes 

desta Corte. 3. Acórdão suficientemente fundamentado não contraria os 

arts. 126, 131, 165 e 458, II, do CPC. 4. Com o advento da Lei 8.666/93, 

não tem mais sentido a discussão doutrinária sobre o cabimento ou não da 

inoponibilidade da exceptio non adimpleti contractus contra a 

Administração, ante o teor do art.78, XV, do referido diploma legal. Por 

isso, despicienda a análise da questão sob o prisma do princípio da 

continuidade do serviço público. 5. Se a Administração Pública deixou de 

efetuar os pagamentos devidos por mais de 90 (noventa) dias, pode o 

contratado, licitamente, suspender a execução do contrato, sendo 

desnecessária, nessa hipótese, a tutela jurisdicional porque o art. 78, XV, 

da Lei 8.666/93 lhe garante tal direito. 6. Recurso especial conhecido em 

parte e, nessa parte, provido. (REsp 910.802/RJ, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008). 

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, conclui-se ser 

premente a necessidade de suspensão dos serviços prestados pela 

demandante, com a imediata restituição dos veículos à demandante. 

Portanto, estando presentes os requisitos, a tutela de urgência deve ser 

deferida. 1 - Diante do exposto, este juízo DEFERE a tutela de urgência, 

motivo pelo qual AUTORIZA a suspensão da prestação dos serviços pela 

demandante, bem como DETERMINA à demandada a devolução dos 

veículos de propriedade da demandante que são objetos dos contratos 

objetos da lide. 2 – INTIME-SE a parte requerida para cumprimento da 

determinação anterior no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da presente 

decisão, com esteio no artigo 500 do CPC. 3 – Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 4 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil. 5 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – CUMPRA-SE. 
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Chapada dos Guimarães, 16 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000048-86.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Da análise da peça 

inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou 

ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise da demanda. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000053-11.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIELSON PAULINO DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Da análise da peça 

inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou 

ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise da demanda. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002767-75.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:CLAUDINEI 

ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-12.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (EXEQUENTE)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL DA CRUZ CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010112-12.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY, JOAQUIM FELIPE SPADONI EXECUTADO: DENIVAL DA 

CRUZ CARMO Vistos etc. Defiro o requerimento retro, utilizando-se a 

secretaria, para tanto, do SERASAJUD. Após, arquivem-se os autos até 

ulterior manifestação das partes. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-52.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY DA GUIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002775-52.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:MARINEY DA 

GUIA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002776-37.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE PEREIRA GAUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002776-37.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:MARIELE 

PEREIRA GAUDENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-89.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ELENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002779-89.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:BENEDITA 

ELENIR DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JESUS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002782-44.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:RAFAEL JESUS 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002783-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002783-29.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:LUCIA REGINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002784-14.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:MARLENE 

PAULO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 
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RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002785-96.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:MARLENE 

PAULO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-81.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA JUCELIA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002786-81.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:NATALIA 

JUCELIA DE JESUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-66.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002787-66.2019.8.11.0024 POLO ATIVO:ELIZANGELA DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ODORATA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE JESUS BATISTA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/09/2019 - Hora: 14:45 , na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 14 de agosto de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

MECANICA TAVARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Intimação dos advogados das 

partes da Audiência de Conciliação designada para o dia 09/11/2017, às 

13h45, devendo comparecer acompanhados de seu/sua(s) 

constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 22 de setembro de 2017. - 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

MECANICA TAVARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Intimação dos advogados das 

partes da Audiência de Conciliação designada para o dia 09/11/2017, às 

13h45, devendo comparecer acompanhados de seu/sua(s) 

constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 22 de setembro de 2017. - 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010650-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

MECANICA TAVARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Intimação dos advogados das 

partes da Audiência de Conciliação designada para o dia 09/11/2017, às 

13h45, devendo comparecer acompanhados de seu/sua(s) 

constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 22 de setembro de 2017. - 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

MECANICA TAVARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Intimação dos advogados das 

partes da Audiência de Conciliação designada para o dia 09/11/2017, às 

13h45, devendo comparecer acompanhados de seu/sua(s) 

constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 22 de setembro de 2017. - 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA GLORIA VIANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 06/06/2019, às 13h45min, na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 06 de maio de 

2019 . Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-86.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DINIZ HIGINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 19/09/2019, às 13h30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 27 de agosto de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 06/06/2019, às 14horas, na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 06 de maio de 

2019. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARMO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte promovente da decisão proferida nos 

autos ID 8311722, bem como da Audiência de Conciliação designada para 

a Data: 24/08/2017, Hora: 14:45, Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Chapada dos Guimarães, devendo comparecer acompanhada de seu/sua 

constituinte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000336-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RAMOS GRABOWSKI (EXEQUENTE)

SINOMAR BARBOSA SICUNDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS CAMARGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos 

requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma 

Recursal. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de agosto de 2019. Edgar José 

de Oliveira -Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001105-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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IVAN JOSE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 13h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-93.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 12/09/2019 Hora: 14:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 22 de agosto de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DORVACI MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 15/10/2019 Hora: 15:00 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 26 de setembro de 2019. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB - MG101488 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-97.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-97.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES POLO PASSIVO: JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CURADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GOMES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-67.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGUES GUIMARÃES (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SALMON FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-67.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEBER AZIZ 

SABER, MARIANNA BARROS SABER, CLEITON CARLOS KLASNER POLO 

PASSIVO: BRENO RODRIGUES GUIMARÃES e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 7 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-89.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA CRISTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-89.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES POLO PASSIVO: IGREJA CRISTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-74.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE MARCIANO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000010-74.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES POLO PASSIVO: ELIZETE MARCIANO RIBEIRO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-59.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES POLO PASSIVO: SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESON CRUZ ALVES GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR TORRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-36.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, impugnar a 

contestação apresentada nos autos ID 27454983. Chapada dos 

Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-03.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL NUNES DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista petição ID 27590043 e 

seguintes, informando o pagamento da condenação. Chapada dos 

Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-50.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO PEREIRA NUNES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/08/2019 Hora: 14:30, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s), bem como intimá-los da decisão ID 22133218 dos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 8 de agosto de 2019. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-11.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL MODESTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/09/2019 - Hora: 15:15 , na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 16 de agosto de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-96.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-96.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JEFERSON 

APARECIDO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLA DA 

SILVA MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DE CARVALHO GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-16.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

UENDER ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-46.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CERQUEIRA NUNES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-51.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-51.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEONARDO 

VINICIUS DE SOUZA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 
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aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-36.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-36.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEONARDO 

VINICIUS DE SOUZA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-06.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEONARDO 

VINICIUS DE SOUZA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-88.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEONARDO 

VINICIUS DE SOUZA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUE ELLEN CRISTINE DA SILVA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-58.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIMMYSON FERREIRA FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000024-58.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:DIMMYSON 

FERREIRA FLOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 13:30 , no 
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endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BONDESPACHO MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO PAULO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-28.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSDINEI GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000026-28.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:OSDINEI GOMES 

DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA LECHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-25.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIELI ALVARENGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005506-09.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005506-09.2017.8.11.0024 POLO ATIVO:ISAIAS SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILE DAYANE OLIVEIRA 

LELIS, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005900-16.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELGE KARIN HANNSTEIN PIPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005900-16.2017.8.11.0024 POLO ATIVO:HELGE KARIN 

HANNSTEIN PIPER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILE DAYANE 

OLIVEIRA LELIS, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA 
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RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0006076-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDEDITE BENEDITO LUCIALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0006076-92.2017.8.11.0024 POLO ATIVO:DEUSDEDITE 

BENEDITO LUCIALDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILE DAYANE 

OLIVEIRA LELIS, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002317-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para impugnar a contestação apresentada 

nos autos, no prazo de 30 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de janeiro 

de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-35.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B.P.DA SILVA-RESTAURANTE - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-35.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES POLO PASSIVO: B.P.DA SILVA-RESTAURANTE - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-20.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTOVAO DE LARA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000033-20.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES POLO PASSIVO: CHRISTOVAO DE LARA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Ofício Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001017-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

ROBSON DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ofício n.º 

001/2020/JUIZADO/PJE CHAPADA DOS GUIMARÃES, 7 de janeiro de 2020 

Processo: 1001017-38.2019.8.11.0024; PJE; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - 

LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE VALOR] REQUERENTE: CARLOS 

DE MELO ANDRADE, ROBSON DE MELO ANDRADE, KARLA PATRICIA DE 

MELO ANDRADE REQUERIDO: CARLOS DA SILVA ANDRADE Prezado(a) 

Senhor(a): Ao tempo em que o(a) cumprimento, REQUISITO de Vossa 

Senhoria informação e demonstração, acerca de eventual existência de 

saldo de Conta(s) Bancária(s) e/ou FGTS, PIS/PASEP em nome do de 

cujus CARLOS DA SILVA ANDRADE, CPF: 284.834.721-04, RG: 048.841 

SSP/MT, conforme documentos anexados, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, Nº 3465 - CENTRO NORTE 78.005-500 - CUIABÁ - MT. SEDE 
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DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011236

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALBERNAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000018-85.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: JOAO BATISTA 

ALBERNAZ EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos etc. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 13 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001330-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON PAULO CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VGL VIAGOGO THE TICKET MARKETPLACE (EXECUTADO)

EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS 

LTDA (EXECUTADO)

NATUREZA EVENTOS LTDA. (EXECUTADO)

AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARVALHO LOPES OAB - RJ164136 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001330-96.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: DILSON PAULO 

CARDOSO DA SILVA EXECUTADO: EVENTIM BRASIL SAO PAULO 

SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA, VGL VIAGOGO THE 

TICKET MARKETPLACE, NATUREZA EVENTOS LTDA., AC MUSIC 

PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME Vistos etc. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 13 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001329-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RIBAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS 

LTDA (EXECUTADO)

VGL VIAGOGO THE TICKET MARKETPLACE (EXECUTADO)

NATUREZA EVENTOS LTDA. (EXECUTADO)

AC MUSIC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARVALHO LOPES OAB - RJ164136 (ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001329-14.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: ODETE RIBAS 

DA SILVA EXECUTADO: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E 

SERVICOS DE INGRESSOS LTDA, VGL VIAGOGO THE TICKET 

MARKETPLACE, NATUREZA EVENTOS LTDA., AC MUSIC PRODUCOES E 

EVENTOS EIRELI - ME Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 13 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o precedente firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 
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acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, considerando que a 

empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa 

de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 

do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução 

administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento 

administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 10 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCIO LIMA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

JOAO MARCIO LIMA MACHADO VIVO S.A. Vistos etc. Após o precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas ações 

previdenciárias o prévio requerimento administrativo para qualificação do 

interesse processual. Partindo de tal premissa, interpretação diversa não 

pode ser dada às relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à 

regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é 

dever do estado-juiz promover “sempre que possível, a solução 

consensual do conflito”, evitando-se, assim, a judicialização 

desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e menos 

oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o advento da 

plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal 

visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para 

solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor 

pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, estabelecer 

contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. 

Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas 

ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 10 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE NEVES CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

MARCIELE NEVES CALDAS BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 10 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002749-54.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 
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consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 10 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000120-44.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: DIVINO NUNES 

DA SILVA EXECUTADO: CELINO DE OLIVEIRA Vistos etc. Indefiro o pedido 

retro, em razão da inexistência de comprovação da propriedade do 

executado, tampouco da delimitação adequada da área, seu respectivo 

registro e matrícula. 12 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000120-44.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: DIVINO NUNES 

DA SILVA EXECUTADO: CELINO DE OLIVEIRA Vistos etc. Indefiro o pedido 

retro, em razão da inexistência de comprovação da propriedade do 

executado, tampouco da delimitação adequada da área, seu respectivo 

registro e matrícula. 12 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000053-45.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SIRIA DA 

SILVA FERREIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Indefiro 

o pedido retro em razão do trânsito em julgado. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000030-02.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA LUIZA 

DO CARMO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos 

etc. Indefiro o pedido retro em razão do trânsito em julgado. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000030-02.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA LUIZA 

DO CARMO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos 

etc. Indefiro o pedido retro em razão do trânsito em julgado. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 779 de 2710



JORGE ADRIANO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000037-57.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JORGE ADRIANO 

SOARES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILA ALVES FREDERICHE OAB - SP379630 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para 

pagamento voluntário. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CRISTIANE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

Número do Processo: 1001004-39.2019.8.11.0024 Polo Ativo: SAMARA 

CRISTIANE DO NASCIMENTO Polo Passivo: OMNI FINANCEIRA S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. INCOMPETENCIA DO JUIZADO - PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada. Superada a preliminar, procedo ao 

exame do mérito. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão 

do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. Verifico, no 

presente caso, que cabia à reclamada impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à movimentação 09, onde apresentou Cédula de 

crédito Bancário, bem como ainda promoveu a juntada do levantamento 

dos débitos existentes o que demonstra por tudo mais que consta dos 

autos tratar-se de débito devido. A semelhança entre as assinaturas é 

verificada a olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma 

pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente 

caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda 

pela CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois 
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salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante 

art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de dezembro de 2019. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010286-21.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO(A))

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA CHAPADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ YOSHI KOTI OAB - SP328875 (ADVOGADO(A))

JANAINA SILVA GOMES OAB - MG98435 (ADVOGADO(A))

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Proceder a intimação das partes promovente e promovida, 

por meio de seus respectivos advogados, da sentença prolatada nos 

autos ID 10043945. Chapada dos Guimarães/MT, 29 de setembro de 2017. 

Rebecca Roque Duarte. Analista Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS LUIZ DA GLORIA REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000034-39.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JONATAS LUIZ 

DA GLORIA REGO REQUERIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Vistos etc. Indefiro o pedido retro em razão do trânsito em julgado. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS LUIZ DA GLORIA REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000034-39.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JONATAS LUIZ 

DA GLORIA REGO REQUERIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Vistos etc. Indefiro o pedido retro em razão do trânsito em julgado. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010477-42.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010477-42.2010.8.11.0024 EXEQUENTE: ILZA 

APARECIDA LOPES DA SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A. 

Vistos etc. Defiro o prazo requerido no id 22916587, após o transcurso, 

aguarde-se em arquivo até o cumprimento da diligência determinada no id 

21989035. Intime-se. Cumpra-se Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEN CASTRO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000223-51.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: NILTON DA 

SILVA MAGALHAES FILHO EXECUTADO: KELWEN CASTRO DE ALENCAR 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 13 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEN CASTRO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000223-51.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: NILTON DA 

SILVA MAGALHAES FILHO EXECUTADO: KELWEN CASTRO DE ALENCAR 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 13 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000927-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

BANCO SAFRA S A (EXEQUENTE)

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDINA DE ALVARENGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000927-64.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO GMAC S.A., 

BANCO SAFRA S A EXECUTADO: EVALDINA DE ALVARENGA Vistos etc. 

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 12 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-27.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000039-27.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOSE 

RODRIGUES MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000886-63.2019.8.11.0024 INTERESSADO: VERA LUCIA ARAUJO 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI MOVEL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Reclamação com pedido de tutela de urgência, proposta por VERA LUCIA 

ARAUJO DOS SANTOS, em face de OI MOVEL S/A, com o fito de retirar o 

seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é 

responsável pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não 

firmou com a parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, 

além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição 

indevida. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela 

de urgência. Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são 

necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo 

Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: “Para a obtenção da tutela cautelar, a 

parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela 

definitiva, venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, 

desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal.” Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: “Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal.” Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 782 de 2710



DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006).” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em favor 

da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que faço com 

fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se, a realização da Audiência de 

Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. Caso o prazo 

tenha expirado ou esteja em vias de expirar sem a possibilidade de 

intimação das partes, designe-se nova audiência, citando-se e 

intimando-se para o comparecimento. Cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUCENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000117-89.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: LOJAS 

RIACHUELO SA EXECUTADO: ADEMIR LUCENA DOS SANTOS Vistos etc. 

Deixo de analisar o pedido de id 23342806, uma vez que já deferido 

conforme id 22082318. Assim, aplico multa de 20% sob o valor da 

execução nos termos do art. 774, V do CPC. Intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrido o prazo supra, ao arquivo. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DA GUIA FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000763-65.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

REQUERIDO: MOISES DA GUIA FERRAZ Vistos etc. Indefiro o pedido de 

citação por hora certa, uma vez que até o presente momento só é cabível 

no JECrim, conforme enunciado 110 do FONAJE. Determino nova tentativa 

de citação por Oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAPELÃO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001308-72.2018.8.11.0024 REQUERENTE: SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

REQUERIDO: FRANCISCO CAPELÃO NETO Vistos etc. Defiro o 

requerimento retro e concedo o prazo de 90 (noventa) dias para 

apresentação do endereço. Intime-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-61.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010542-61.2015.8.11.0024 REQUERENTE: SOLANGE 

APARECIDA LIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Indefiro 

o pedido retro em razão do trânsito em julgado. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002756-46.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINO JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

11010CHAPADA DOS GUIMARÃES ROSINO JOELSON DA SILVA 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 
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do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANA CRISTINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

 

Número do Processo: 1000957-65.2019.8.11.0024 Polo Ativo: GERMANA 

CRISTINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA Polo Passivo: OMNI FINANCEIRA 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. INCOMPETENCIA DO JUIZADO - PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada. Superada a preliminar, procedo ao 

exame do mérito. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão 

do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. Verifico, no 

presente caso, que cabia à reclamada impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à movimentação 09, onde apresentou Cédula de 

crédito Bancário, bem como ainda promoveu a juntada do levantamento 

dos débitos existentes o que demonstra por tudo mais que consta dos 

autos tratar-se de débito devido. A semelhança entre as assinaturas é 

verificada a olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma 

pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente 

caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda 

pela CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois 

salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante 

art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 
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pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de dezembro de 2019. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES CLAUDINEI ALVES DE SOUZA VIVO S.A. 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 14 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002753-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JAIME PAES DA SILVA VIVO S.A. Vistos 

etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 14 de janeiro 

de 2020

Ofício Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001017-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

ROBSON DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ofício n.º 

002/2020/JUIZADO/PJE CHAPADA DOS GUIMARÃES, 14 de Janeiro de 

2020 Processo: 1001017-38.2019.8.11.0024; PJE; Espécie: ALVARÁ 

JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE VALOR] REQUERENTE: 

CARLOS DE MELO ANDRADE, ROBSON DE MELO ANDRADE, KARLA 

PATRICIA DE MELO ANDRADE REQUERIDO: CARLOS DA SILVA ANDRADE 

Prezado(a) Senhor(a): Ao tempo em que o(a) cumprimento, REQUISITO de 

Vossa Senhoria informação e demonstração, acerca de eventual 

existência de saldo de Conta(s) Bancária(s) e/ou FGTS, PIS/PASEP em 

nome do de cujus CARLOS DA SILVA ANDRADE, CPF: 284.834.721-04, 

RG: 048.841 SSP/MT, conforme documentos anexados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Atenciosamente, (assinado digitalmente) Leonísio Salles de 
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Abreu Júnior Juiz de Direito AO BANCO DO BRASIL ATT: GERÊNCIA 

GERAL AGÊNCIA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Ofício Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000978-41.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

CARLOS DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLISETH FATIMA ALVES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ofício n.º 

004/2020/JUIZADO/PJE CHAPADA DOS GUIMARÃES, 14 de Janeiro de 

2020 Processo: 1000978-41.2019.8.11.0024; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Levantamento de Valor] 

REQUERENTE: ROBSON DE MELO ANDRADE, CARLOS DE MELO 

ANDRADE, KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE REQUERIDO: OLISETH 

FATIMA ALVES DE MELO Prezado(a) Senhor(a): Ao tempo em que o(a) 

cumprimento, REQUISITO de Vossa Senhoria informação e demonstração, 

acerca de eventual existência de saldo de Conta(s) Bancária(s) e/ou 

FGTS, PIS/PASEP em nome do de cujus OLISETH FÁTIMA DE MELO 

ANDRADE, CPF: 138.700.761-00, RG: 184.921 SSP/MT, conforme 

documentos anexados, no prazo de 15 (quinze) dias. Atenciosamente, 

(assinado digitalmente) Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito À 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RUA BARÃO DE MELGAÇO, Nº 3465 - 

C E N T R O  N O R T E  7 8 . 0 0 5 - 5 0 0  -  C U I A B Á  -  M T . 

___________________________________________________ SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-94.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAEDER BATISTA CARVALHO OAB - 094.799.456-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000041-94.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JAEDER 

BATISTA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA POLO PASSIVO: SISTEMA AUTONOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-81.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA JUCELIA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES NATALIA JUCELIA DE JESUS SILVA 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, considerando que a 

empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa 

de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 

do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução 

administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento 

administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARLENE PAULO DA COSTA TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 
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impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARLENE PAULO DA COSTA MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000044-83.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DA 

CONCEICAO DE PINHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Na 

forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002783-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LUCIA REGINA DA SILVA VIVO S.A. Vistos 

etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 
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tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JESUS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES RAFAEL JESUS DE ARAUJO BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-89.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ELENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES BENEDITA ELENIR DA SILVA VIVO S.A. 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002776-37.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE PEREIRA GAUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARIELE PEREIRA GAUDENCIO VIVO S.A. 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 788 de 2710



(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-52.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY DA GUIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARINEY DA GUIA BORGES TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-66.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES 

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Vistos etc. 

Conclusão indevida. 15 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-68.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

UZIAS SOUZA SAMPAIO OAB - 044.403.051-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (INTERESSADO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (INTERESSADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

GELTUR EIRELI - ME (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1002761-68.2019.8.11.0024 REPRESENTANTE: UZIAS 

SOUZA SAMPAIO INTERESSADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., GELTUR EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Cite-se, 

por carta, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo 

desta constar as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se a realização da Audiência de 

Conciliação automaticamente agendada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DINATTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DINATTI SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente por meio de sua advogada para, no prazo 

de 05 dias, manifestar acerca dos IDs 22168711, 24915177 e 24915181, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de janeiro de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MARIA ELOY PAIXAO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista certidão do Oficial de Justiça 

com diligência negativa ID 22379414. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 
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janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000928-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA NERES DE MELLO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para o 

pagamento da dívida. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010377-53.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

KLEBER PINHO E SILVA OAB - MT0010735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IKEDA & HALL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT4991-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

acerca da correspondência devolvida motivo (mudou - se), informando 

endereço atualizado, em complementação da petição ID 20260533. 

Chapada dos Guimarães-MT, 16 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira 

- Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-57.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

acerca da petição ID 26573189 informando o pagamento voluntário da 

condenação, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 16 

de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010237-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010237-14.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDRE LUIS 

DOMINGOS DA SILVA EXECUTADO: MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ Vistos etc. 

Indefiro o pedido retro uma vez que o requerente sequer logrou êxito em 

comprovar o vínculo empregatício da executada. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000412-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (EXECUTADO)

 

Intimação dos(as) advogados(as) da parte requerente da suspensão do 

processo por 30 (trinta) dias nos termos do despacho retro. Chapada dos 

Guimarães-MT, 17 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000927-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

BANCO SAFRA S A (EXEQUENTE)

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDINA DE ALVARENGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes exequentes para, impugnar os 

embargos à execução, no prazo de 10 (dez) dias. Chapada dos 

Guimarães-MT, 17 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DA GUIA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte requerente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 20/02/2020 Hora: 14:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 17 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-19.2020.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

LUNALVA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-19.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LUNALVA 

MARIA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-17.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELLY DIVINA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 20/02/2020 Hora: 14:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001663-48.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para a 

parte executa opor embargos à execução. Chapada dos Guimarães-MT, 

20 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000791-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISINIL MORAES DA GUIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000791-04.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME EXECUTADO: JOISINIL MORAES DA GUIA Vistos etc. 

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-98.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIRSON DA MOTTA FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000334-98.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: ROBERTO 

FERREIRA EXECUTADO: EDMIRSON DA MOTTA FORTES Vistos etc. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000559-89.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NILDA 

NOGUEIRA BRAGA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. A competência para 

restituição de custas processuais é do Juízo Diretor do Foro, na forma do 

Provimento nº 20/2019-CGJ, em seu art. 6º. Portanto, deixo de conhecer o 

referido pedido. Retornem os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-34.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000196-34.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: MARCIA 

MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000926-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA DA SOLEDADE E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000926-79.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: CLOVIS LUIZ DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: LINDALVA DA SOLEDADE E SILVA Vistos etc. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000084-65.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: LUCAS 

OLIVEIRA DE MORAES EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ADRIANO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JORGE ADRIANO SOARES DE LIMA BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 16 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-28.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSDINEI GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES OSDINEI GOMES DE MIRANDA TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 16 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-58.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIMMYSON FERREIRA FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DIMMYSON FERREIRA FLOR BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 16 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. 

Aguarde a audiência designada.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 
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firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, considerando que a 

empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa 

de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 

do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução 

administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento 

administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-35.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B.P.DA SILVA-RESTAURANTE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

DE CHAPADA DOS GUIMARAES B.P.DA SILVA-RESTAURANTE - ME 

Vistos etc. Aguarde-se a audiência designada. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-36.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, considerando que a 

empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa 

de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 

do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução 

administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento 

administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-51.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. 

Aguarde a audiência designada.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001234-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001234-18.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: DANIELE SOUZA 

DOMINGOS EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Vistos etc. Na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 17 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000521-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON PAES ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

ERLAN DE SOUSA (EXECUTADO)
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CLAUDEMIR GOMES TAVARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000521-77.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: EDELSON PAES 

ALVARENGA EXECUTADO: CLAUDEMIR GOMES TAVARES, ERLAN DE 

SOUSA, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 20 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010283-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE LIMA DA ROSA OAB - MT18511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(EXECUTADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA24308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010283-32.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: GABRIEL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA . EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE 

SAUDE S/A . Vistos etc. Intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do cumprimento voluntário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO TRENTO OAB - PR73745 (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

RUBENS APARECIDO DE SOUZA JUNIOR OAB - PR73758 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILEA FLEURY DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000502-71.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FERNANDO 

GONCALVES DIAS EXECUTADO: NILEA FLEURY DIAS Vistos etc. 

Intime-se o exequente para manifestar-se acerca da petição de id. 

28123234. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-78.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUISA FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO JONAS RICCI (REU)

AMARILDO JONAS RICCI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000055-78.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:PATRICIA LUISA 

FRATARI DA SILVEIRA TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MOSAR FRATARI TAVARES POLO PASSIVO: AMARILDO JONAS RICCI - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-18.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-18.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-03.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000060-03.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:GEOVANA 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE NEVES CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR 

PROCESSO n. 1002722-71.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 4.785,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARCIELE NEVES CALDAS Endereço: na Rua 

c7 quadra c,, s/n, Vista Alegre, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO FINASA BMC S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/01/2020 Hora: 14:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CHAPADA DOS GUIMARÃES, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Edgar José de Oliveira Auxiliar Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-96.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. I - RECEBO a inicial. DEFIRO as benesses da assistência 

judiciária gratuita. II - No que tange ao pedido de antecipação de tutela, 

temos a ressaltar que são imprescindíveis para sua concessão, dois 

requisitos, quais sejam, a verossimilhança da alegação e o fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Com efeito, denota-se que o autor alega que não possui 

qualquer relação consumerista com o requerido, assim, deverá o 

requerido se abster de negativar o autor nos órgão de proteção ao 

crédito. Desta feita, presentes os requisitos necessários, DEFIRO em 

PARTE o pedido de liminar para determinar que o requerido se abstenha de 

incluir o CPF do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referentes ao 

débito discutido na exordial. Por fim, defiro a inversão do ônus da prova. III 

- Aguarde-se a realização de audiência de conciliação. IV - Proceda-se à 

citação, via correio, com aviso de recebimento da parte reclamada, 

cientificando-a de que deverá comparecer o seu representante, e, ainda, 

de que não havendo acordo, terão o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação de defesa escrita, ambos sob pena de revelia. V - 

Intimem-se, a reclamante e seu advogado, da audiência a ser designada, 

cientificando o primeiro de que sua ausência ao ato importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9099/95. VI - 

Intimem-se. VII - Às providências.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97454 Nr: 426-46.2016.811.0009

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRSO PARRON PARRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 Com efeito, acolhendo as razões expendidas no relatório da Comissão 

Processante de p. 343/367, JULGO IMPROCEDENTE O PRESENTE FEITO, 

para ABSOLVER o servidor CIRSO PARRON PARRON da acusação de 

prática da infração administrativa de inassiduidade, acolhendo, 

consectariamente, as justificativas para as faltas compreendidas entre o 

período de 17/09/2014 a 26/04/2016.No tocante ao período de 19/02/2016 

a 26/04/2016, REMETA-SE cópia da presente decisão ao Presidente do 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

ciência e para as providências que entender cabíveis nos autos de 
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aposentadoria por invalidez do servidor. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE mediante as baixas de estilo e anotações de 

praxe.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000937-22.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDYS CARLA PEREIRA (AUTOR(A))

GLEITON CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794-O (ADVOGADO(A))

NEWMAN PEREIRA LOPES OAB - MT7293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

JUCELIA RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

JOSE ROBERTO RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000937-22.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GLEITON 

CARLOS PEREIRA, GLEDYS CARLA PEREIRA RÉU: JOAO BATISTA 

RODRIGUES PEREIRA, JOSE ROBERTO RODRIGUES PEREIRA, JUCELIA 

RODRIGUES PEREIRA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória 

de inventário administrativo por fraude mediante dolo c.c. cancelamento de 

registro e pedido liminar proposta por GLEITON CARLOS PEREIRA e 

GLEDYS CARLA PEREIRA em desfavor de JOÃO BATISTA RODRIGUES 

PEREIRA, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA e JUCELIA RODRIGUES 

PEREIRA. Segundo a petição inicial, GLEITON e GLEDYS são filhos 

exclusivos de José Francisco Pereira, falecido em 19/09/2008, advindos 

de relacionamento anterior deste com Maria Maroli de Oliveira Pereira. 

Narra a parte autora que José Francisco conviveu em união estável por 

mais de 30 (trinta) anos com Maria Auxiliadora Rodrigues da Guarda, 

falecida em 02/05/2018, e que tiveram 03 (três) filhos, quais sejam, JOÃO 

BATISTA RODRIGUES PEREIRA, nascido em 24/06/1974, JOSÉ ROBERTO 

RODRIGUES PEREIRA, nascido em 10/01/1978 e JUCELIA RODRIGUES 

PEREIRA, nascida em 04/08/1981. Diz que, em 26/04/1990, durante a união 

estável de José Francisco e Maria Auxiliadora, foi adquirido 01 (um) imóvel 

urbano matriculado sob o nº 3.004 no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca de Colíder, registrado somente em nome de Maria 

Auxiliadora, uma vez que, quando da celebração da escritura pública de 

venda e compra, os vendedores estavam representados por José 

Francisco, razão pela qual não consta seu nome como comprador. 

Todavia, após o falecimento de Maria Auxiliadora, a parte requerida 

realizou a partilha extrajudicial do imóvel somente com os filhos comuns, 

em 27/09/2018, no Cartório de Registros Públicos da Comarca de Terra 

Nova do Norte, sem o conhecimento ou consentimento da parte autora. 

Ainda, afirma que o imóvel possui 02 (dois) salões comerciais na frente e 

01 (uma) casa aos fundos e que todos se encontram alugados, a gerar 

enriquecimento sem causa à parte requerida, pois que os frutos 

percebidos devem ser divididos entre todos os herdeiros. Daí requer: a) A 

intimação dos locatários para que: a.1) apresentem a cópia do contrato de 

aluguel, recibo de pagamento ou outro documento que comprove os 

valores pagos; a.2) informem a data inicial da locação; a.3) informem para 

quem pagam os mencionados valores; e a.4) procedam, a partir da 

intimação, ao pagamento dos valores em conta bancária vinculada ao 

feito, a qual deverá ser informada no respectivo mandado; b) 

Liminarmente, seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Colíder 

para que averbe a existência deste feito e que bloqueie/indisponibilize 

qualquer modalidade de registro ou averbação no imóvel matriculado sob 

nº 3.004 na mencionada serventia; c) No mérito, requer o(a): c.1) 

reconhecimento da qualidade de herdeira da parte autora e a consequente 

restituição do quinhão hereditário; c.2) declaração da nulidade da escritura 

pública do inventário/partilha extrajudicial; c.3) cancelamento dos registros 

imobiliários realizados do imóvel urbano matriculado sob o nº 3.004 no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Colíder e a nulidade de 

eventuais alienações subsequentes; e c.4) partilha dos frutos oriundos do 

imóvel inventariado, o qual se encontra locado, desde a data do 

falecimento de Maria Auxiliadora até a devolução do bem ou encerramento 

das locações. A parte autora requereu, ao aditar a inicial, a concessão da 

gratuidade da justiça (Num. 20513188 - Pág. 1/4), razão pela qual se 

determinou a comprovação da hipossuficiência (Num. 20635570 - Pág. 

1/4). Sobreveio petição ao Num. 21040162 - Pág. 1/5. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Os pedidos da parte autora merecem parcial 

acolhimento. II.1 - Da gratuidade da justiça de Gleyds Carla Pereira É de se 

deferir os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora GLEDYS, com 

base nas cópias da CTPS ao Num. 21040552 - Pág. 1/3 e na ausência de 

vínculo trabalhista no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 

CAGED, uma vez que o último vínculo consolidado da parte autora se 

encerrou em 06/07/1995, conforme consulta ao Sistema CAGED, nos 

termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. 

II.2 - Da gratuidade da justiça de Gleiton Carlos Pereira Não obstante os 

valiosos argumentos da parte autora GLEITON, não há como se deferir, 

por ora, a gratuidade da justiça. Malgrado tenha ela alegado não dispor de 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, juntando 

declaração do imposto de renda (IRPF) dela e de seu(sua) cônjuge 

referente ao ano-calendário de 2018 e extratos bancários, aquela 

aparentemente indica o contrário. É que da sua declaração do imposto de 

renda (IRPF) referente ao ano-calendário de 2018, vê-se que ela possui 

rendimento tributável no valor de R$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta 

reais), além de saldos em banco no valor de R$ -984,66 (novecentos e 

oitenta e quatro mil sessenta e seis reais negativos) e R$ -801,11 

(oitocentos e um reais e onze centavos negativos) e boleto de ensino 

superior no valor de R$ 985,94 (novecentos e oitenta e cinco reais e 

noventa e quatro centavos). Ainda, da declaração do imposto de renda 

(IRPF) referente ao ano-calendário de 2018 de seu(sua) cônjuge, possui: 

a) 01 (um) prédio comercial no valor de R$ 82.812,00 (oitenta e dois mil 

oitocentos e doze reais); b) 1/18 (um dezoito avos) partes do terreno no 

Edifício Inay Residence no valor de R$ 147.870,00 (cento e quarenta e 

sete mil oitocentos e setenta reais); c) 01 (um) terreno no condomínio 

Alpha Garden no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); d) 

empresa individual de responsabilidade limitada com 100% (cem por cento) 

de participação de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais); d) 

deduções de R$ 240.683.18 (duzentos e quarenta mil seiscentos e oitenta 

e três reais e dezoito centavos); e) rendimentos tributáveis de R$ 

279.017,45 (duzentos e setenta e nove mil dezessete reais e quarenta e 

cinco centavos). Tal acervo patrimonial, em um primeiro momento, despido 

de outros documentos ou justificativas, declinam pela possibilidade de 

custear os custos do processo. Para comprovar a alegada situação, 

poderia a parte autora ter colacionado o extrato bancário dos últimos 03 

(três) meses, demonstrativos de recebimentos e de pagamentos de 

idêntico período que eventualmente impactem a economia familiar, além de 

qualquer outro documento idôneo que possa justificar a hipossuficiência. 

Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 797 de 2710



será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. A par disso, constituiu advogado particular para 

o ingresso da demanda. É que a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM 

insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). Sem a 

comprovação, aparentemente, possível o recolhimento da taxa judiciária, 

das custas e despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da 

expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas aos 

efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de 

recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à 

justiça. Daí que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a 

Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que possibilita ao Estado a consecução de suas 

finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se pode dispor. II.3 - Do 

parcelamento das custas ou recolhimento ao final do processo E pelos 

motivos acima expostos, por ora, não há como se deferir o parcelamento 

das custas e despesas processuais. Pela insistência, presume-se que a 

parte autora GLEITON esteja realmente em período de dificuldade 

financeira. Mas a presunção não significa comprovação ante a ausência 

de prova efetiva e discriminada de eventuais despesas mensais fixas, 

como notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos, termos de 

quitação, contratos e outros. Como impõe a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, inciso IX, todas as decisões 

do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Nesse sentido, a lei de 

regência exige que situações excepcionais - como é o caso do 

parcelamento das custas e despesas processuais - sejam efetivamente 

justificadas, a teor do § 6º, do art. 98, do NCPC e § 6º, do art. 468, da 

CNGC: “§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” “§ 6º O juiz, atento às circunstâncias 

e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.” Por isso que, sem o mínimo de prova e ao menos a 

discriminação pormenorizada de eventuais despesas, infelizmente, resta 

impossível a este Juízo a concessão do pedido de parcelamento ou 

recolhimento ao final do processo da parte autora, tudo em observância 

aos dispositivos legais acima declinados e ao princípio da isonomia, vale 

dizer, o trato absolutamente equânime dos jurisdicionados. II.4 - Da tutela 

de urgência Não obstante o indeferimento momentâneo da gratuidade da 

justiça e do parcelamento das custas ou recolhimento ao final do processo 

a GLEITON, o pedido de tutela de urgência deve ser analisado porque 

houve a concessão daquela benesse (gratuidade da justiça) a GLEYDS, 

que postula pelo reconhecimento como herdeira e seus respectivos 

direitos sucessórios. O art. 300 do NCPC estabelece que a tutela 

provisória de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável como outrora 

se exigia. No particular, o pedido de antecipação de tutela não tem como 

ser acolhido, porquanto a parte autora é herdeira somente de José 

Francisco Pereira e o imóvel partilhado foi adquirido por Maria Auxiliadora 

Rodrigues da Guarda em 30/04/1990, conforme registro R-02/M=3.004 no 

imóvel matriculado sob o nº 3.004 no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Colíder (Num. 20452312 - Pág. 1/5). Malgrado a alegação de 

que José Francisco Pereira e Maria Auxiliadora Rodrigues da Guarda 

conviveram em união estável por mais de 30 (trinta) anos, não é possível 

aplicar a presunção legal do esforço comum dos conviventes à aquisição 

onerosa dos bens antes da vigência da Lei 9.278/96 - que deve ser 

comprovado -, uma vez que deve ser observado o ordenamento jurídico 

vigente ao tempo da aquisição do bem para a partilha. Ressalta-se que, 

neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, 

conforme resumo elaborado pela Secretaria de Jurisprudência no item “16” 

da edição n° 50: “A presunção legal de esforço comum quanto aos bens 

adquiridos onerosamente prevista no art. 5º da Lei 9.278/1996, não se 

aplica à partilha do patrimônio formado pelos conviventes antes da 

vigência da referida legislação.” De outro lado, vê-se que o falecimento de 

José Francisco Pereira ocorreu em 19/09/2008 e a demanda foi 

protocolada em 28/05/2019, vale dizer, após 10 (dez) anos, inexistindo 

nos autos documentos que indiquem a abertura de inventário ou outro 

meio para requerer eventuais direitos sucessórios, a afastar o propalado 

perigo de dano. Não bastasse isso, vê-se que o imóvel foi alienado em 

07/05/2019 a Airton Bolsi, casado em regime de comunhão universal de 

bens com Marta Inês do Prado Bolsi, anterior ao protocolo desta demanda 

(Num. 20452312 - Pág. 1/5). Deste modo, não há como se proceder, por 

hora, ao bloqueio/indisponibilidade da matrícula, uma vez que o comprador 

não teria nenhum motivo para supor que a partilha realizada poderia ser 

nula, razão pela qual deve ser preservado o negócio jurídico de venda e 

compra. De outro lado, vê-se que no registro do inventário/partilha 

(R-03/M-3.004) atribuiu-se ao imóvel o valor de R$ 727.025,17 (setecentos 

e vinte e sete mil, vinte e cinco reais e dezessete centavos), sendo que no 

registro de compra e venda (R-04/M-3.004) atribuiu-se o valor de R$ 

210.948,69 (duzentos e dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos), o que recomenda a intervenção do Ministério 

Público (Num. 20452312 - Pág. 1/5). Assim, necessária se faz a dilação 

probatória por outras provas documentais e testemunhais a fim de se 

verificar a comprovação da união estável e do esforço comum para 

aquisição do imóvel objeto dos autos. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO a gratuidade da justiça a GLEYDS CARLA PEREIRA com base nas 

cópias da CTPS ao Num. 21040552 - Pág. 1/3 e na ausência de atual 

vínculo trabalhista, conforme consulta ao Sistema CAGED, nos termos do 

§ 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88; b) INDEFIRO 

a gratuidade da justiça, o parcelamento das custas processuais ou 

pagamento ao final do processo a GLEITON CARLOS PEREIRA por não ter 

comprovado a hipossuficiência financeira ou a impossibilidade 

momentânea, nos termos dos arts. 98, § 6º, 99, § 2º, do NCPC, 456 e 468, 

§ 6º, da CNGC; c) INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

por estarem ausentes os requisitos necessários, pedido que poderá ser 

renovado na fase decisória, nos termos do art. 300 do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, uma vez 

que no registro do inventário/partilha foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 

727.025,17 (setecentos e vinte e sete mil, vinte e cinco reais e dezessete 

centavos) e no registro de compra e venda foi atribuído o valor de R$ 

210.948,69 (duzentos e dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos), conforme registros R-03/M-3.004 e 

R-04/M-3.004 do imóvel matriculado sob o nº 3.004 no Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca de Colíder (Num. 20452312 - Pág. 1/5). 

Intime-se GLEITON CARLA PEREIRA para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias, em observância ao art. 456 da 

CNGC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, cancelamento da distribuição e, consequentemente, a 

prejudicialidade de todos os demais atos praticados, nos termos do art. 

321 e art. 290, ambos do NCPC c.c. o art. 456, § 1º, da CNGC. Postergo a 

citação da parte requerida para o momento posterior ao recolhimento das 

custas judiciais, pois que imprescindível a prévia delimitação do polo ativo 

para a instalação da relação processual. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, data da assinatura 

eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000420-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI (REU)

HELIO THOMAZ DE AQUINO NETO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000420-51.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

AGROSUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP REU: 

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI, HELIO THOMAZ DE AQUINO NETO 

Vistos. Como é cediço, em feitos como o presente, uma vez apresentados 

os embargos, o procedimento monitório transmuda-se em procedimento 

comum, de cognição plena. Assim, antes de apreciar as teses preliminares 

e os pedidos formulados nos autos, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). Após, 

tornem conclusos para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000997-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATHIAS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000997-92.2019.8.11.0009. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: FRANCISCO MATHIAS DE 

SOUZA Vistos. Cuida-se de ação monitória tendo como partes as em 

epígrafe. Após breve trâmite processual, intimada para pagar as custas 

processuais, ato necessário ao devido prosseguimento do feito (id. 

20773535), a parte autora quedou-se inerte (id. 22866266). Em seguida, o 

Juízo indeferiu a inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Em 

manifestação ao id. 24434980, a parte autora juntou comprovante de 

pagamento e arguiu que a intimação para pagar as custas não respeitou 

os trâmites legais, isto porque não esgotados os meios necessários para 

a devida intimação, já que ainda caberia a intimação por meio de carta. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o que merece registro. 

DECIDO. Em que pese a irresignação da parte autora, há de ser mantida a 

sentença de id. 22868727. Destarte, a legislação não exige a prévia 

intimação por carta, como arguido pela parte autora. Em verdade, o Código 

de Processo Civil estabelece, em seu art. 290, que “será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.” Foi o que aconteceu. Destarte, devidamente intimada, na pessoa de 

seu procurador constituído, para recolher as custas iniciais – inclusive 

num prazo mais generoso que o previsto em lei (30 dias) –, a parte autora 

quedou-se inerte, sendo hígida, portanto, a sentença que extinguiu o feito. 

Não ocioso destacar que não é possível que um magistrado da mesma 

instância revise a sentença prolatada por seu par, a não ser nos casos 

expressamente previstos em lei (em que se admite a retratação). Nesta 

senda, se a parte discorda da decisão, cumpre-lhe questioná-la na via 

recursal adequada. Ante o exposto, MANTENHO a sentença vergastada. 

CUMPRA-SE integralmente a sentença de id. 22868727. EXPEÇA-SE o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

ALZENIR FARIAS (REQUERIDO)

ADAO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ALFREDO FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001147-73.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE ALFREDO 

FARIAS, ADAO GOMES DA SILVA, ALZENIR FARIAS, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. MANTENHO, pelos seus 

próprios fundamentos, a decisão agravada. INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação às contestações. Após, 

à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000311-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON PRATES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000311-71.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

JOSE NILSON PRATES DOS SANTOS Vistos. Estabelece o art. 1º, inc. I, da 

Lei nº. 8.906/94 que são atividades privativas de advocacia a postulação 

a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Assim, INTIME-SE a 

parte requerida para que, no prazo de cinco (5) dias, regularize sua 

representação nos autos, constituindo advogado, bem como para que, no 

mesmo prazo, comprove sua hipossuficiência econômica, mediante a 

juntada de cópia da carteira de trabalho, holerite, extrato bancário ou 

qualquer outro documento idôneo que comprove seus rendimentos, sob 

pena de indeferimento do pleito de gratuidade processual. Em seguida, 

tornem os autos conclusos para novas deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001798-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DO CARMO (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 
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promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 15 de janeiro de 2020. Irene Celiane Luque Auxliar 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000180-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000180-28.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ANA 

LUCIA RAMOS DE MELO REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC). Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000983-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000983-45.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SONIA 

APARECIDA CANDIDO REU: CAB COLIDER LTDA Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” tendo como partes as em epígrafe. Fundamenta a autora na 

inicial, em síntese, que é usuária dos serviços de fornecimento de água 

potável oferecidos pela parte requerida, sob a unidade consumidora nº. 

8455-7. Aduziu que, no dia 10 de dezembro de 2017, notou que não havia 

água em sua casa, sendo inteirada por alguns vizinhos de que 

funcionários da empresa requerida compareceram no endereço para a 

realização de uma vistoria. Expõe a requerente que, naquela ocasião, 

apenas sua residência ficou sem água potável, o que lhe causou 

constrangimento perante os demais vizinhos. Diz que entrou em contato 

com a requerida para questionar qual era o problema, mas não houve 

resposta. A autora relata que em nenhum momento deu causa a 

interrupção dos serviços, estando com todas as suas contas de água 

pagas em dia, além de que nenhum aviso de corte de água foi dado. 

Sustenta que o corte indevido gerou prejuízos morais e materiais, em 

relação aos quais requer reparação, bem como pleiteia seja concedida 

tutela antecipada de urgência para compelir a requerida a restabelecer de 

imediato os serviços de fornecimento de água. Em despacho ao id. 

20346316, o Juízo postergou a análise da medida liminar pleiteada para 

após a manifestação da parte requerida. Citada, a parte ré apresentou 

contestação ao id. 20556650. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o que merece registro. DECIDO. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sua 

peça contestatória, a parte requerida informa que o corte do fornecimento 

ocorreu em decorrência da fatura com referência de setembro/2017, no 

valor de R$ 47,04 (quarenta e sete reais e quatro centavos), que 

permanece pendente, segundo a ré, até a presenta data. Verifica-se nos 

autos que a parte autora depositou caução, no importe de R$ 219,67 

(duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), notadamente 

superior à dívida supostamente em aberto, o que possibilita a concessão 

da medida liminar pleiteada sem risco de prejuízo à parte requerida. Ainda 

assim, no tocante à continuidade dos serviços públicos, vale anotar que o 

Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento: "A Lei 

8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 

Federal, prevê, nos incisos I e II do § 3° do art. 6º, duas hipóteses em que 

é legítima sua interrupção, em situação de emergência ou após prévio 

aviso: (a) por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; 

(b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 

coletividade. Todavia, quando se tratar de cobrança de débitos antigos e 

consolidados, essa Corte firmou o entendimento de que é indevida a 

interrupção de serviço essencial, devendo os mencionados débitos serem 

cobrados pelas vias ordinárias de cobrança" (REsp 662.204-RS, Rel. Min. 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, Julgado em 20/11/2007). Portanto, é possível a 

interrupção do serviço na hipótese de inadimplemento do usuário, na 

forma do princípio da exceção de contrato não cumprido, no intuito de 

reprimir o enriquecimento sem causa, desde que, como visto, dois 

requisitos imprescindíveis estejam presentes: (a) atualidade dos débitos, e 

(b) prévio aviso do corte, a teor do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei nº 

8.987/95. No caso presente, o corte de fornecimento de água ocorreu, 

aparentemente (tendo em vista o momento processual), de forma irregular, 

haja vista que, ainda que inadimplente a usuária do serviço e mesmo que 

recente o débito, a concessionária não comprovou o efetivo aviso prévio 

de corte, nos termos da legislação de regência. Por outro lado, a arguição 

de supressão do hidrômetro da residência da autora em razão de fraude 

constatada por funcionários da empresa não tem o condão de, per si, 

suspender o fornecimento do serviço público essencial, porquanto o 

débito pretérito oriundo de preconizada fraude de consumo não ostenta o 

condão de mitigar o princípio da continuidade da prestação dos serviços 

de utilidade pública, conforme já se decidiu (mutatis mutandis): 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 

LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO POR 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO. Débito pretérito oriundo de preconizada fraude de consumo não 

ostenta o condão de mitigar o princípio da continuidade da prestação dos 

serviços de utilidade pública. Recurso de apelação e reexame necessário 

não prov idos .  (TJ-SP -  APL :  9260048122005826  SP 

9260048-12.2005.8.26.0000, Relator: Antônio Benedito Ribeiro Pinto, Data 

de Julgamento: 05/10/2011, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2011 – destaques acrescidos). Assim, a probabilidade 

do direito reside nos fundamentos acima delineados. Por outro lado, o 

perigo na demora reside no fato de que o fornecimento de água é um 

serviço público essencial, em razão do que deve ser observado o 

princípio da continuidade do serviço público essencial fornecido pela 

requerida. Assim, na hipótese dos autos, se mostra prudente seja acolhida 

a pretensão liminar da autora, haja vista a existência de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de 

água na sua residência. Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada perseguida para determinar que a requerida, no prazo máximo 

de cinco (5) dias corridos, restabelece o serviço de fornecimento de água 

na residência da autora, sob pena de aplicação de multa diária, que desde 

já fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada 

a R$ 8.000,00 (oito mil reais). INTIME-SE para cumprimento. Ainda, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação. PROCEDA-SE a serventia com a alteração do 

polo passivo, devendo constar ÁGUAS COLÍDER, conforme consta da 

inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 
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digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001084-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. A. (REQUERENTE)

M. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

G. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de sua Advogada, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente três (3) orçamentos referentes tão 

somente à consulta pré-operatória com médico pediatra. Colider/MT, 

20/01/2020 IRENE CELIANE LUQUE Auxiliar Judiciária

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 1232-86.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RIBEIRO DO PRADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICENTE RIBEIRO DO PRADO JUNIOR, 

Cpf: 00533508983, Rg: 6.976.369-3, Filiação: Sonia Maria do Prado e 

Vicente Ribeiro do Prado, brasileiro(a), aviador, Telefone 65.9953-0190. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VICENTE 

RIBEIRO DO PRADO JUNIOR, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Descumprimento de ordem judicial - falta de recolhimento, no 

prazo estabelecido, existência de custas judiciais do réu, honorários 

advocaticios, nos termos do inciso XI e parágrado 1º do art. 33, da lei 

complementar Estadual nº 146 de 30/12/03., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2253/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/03/2013

 - Valor Total: R$ 4.070,03 - Valor Atualizado: R$ 3.700,03 - Valor 

Honorários: R$ 370,00

Despacho/Decisão: Vistos.1 - Cite-se o executado (a) para que, nos 

termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a 

dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de 

garantir a execução.2 - Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.3 - 

Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).4 - Na 

hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da causa.5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 17 de junho de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45390 Nr: 2237-56.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOM BRASIL ANTENAS E PAPÉIS LTDA, PASCOAL 

DONIZETE DE OLIVEIRA, ANA MARIA COMELI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE ---

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca da penhora 

realizada nos autos às fls. 135, bem como INTIMA-LO que querendo 

poderá apresenta embargos no prazo de 15(quinze), conforme de cisão 

de fls. 128/128vº.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54289 Nr: 1726-53.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli 

Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES JUNQUEIRA, Cpf: 62684094187, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ 

WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela 

Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e 

Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT. 
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atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), todo(s) acima 

qualificado(s), para no prazo de 15(quinze) dias, apresentarem as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Estadual em desfavor de Transportes Satélite Ltda, Marcio Rodrigo 

Wiegert, Adriane Gonçalves Antunes Junqueira, Gustavo José Wiegert, 

Nelmo José Wiegert e Wancley Antunes Gonçalves, com pedido de 

citação dos executados, pessoalmente, a fim integrarem lide, onde aquela 

pleiteou pela isenção do pagamento de diligência ao oficial de justiça, em 

razão do Cia n.º 0061763-97.2015.811.0000, da Corregedoria Geral de 

Justiça do TJ/MT. Julgo. Em entendimentos tecidos outrora por este juízo, 

em virtude da ausência de norma específica a tratar do tema tocante ao 

pagamento de diligências dos oficiais de justiça pela Fazenda Pública, em 

especial a Fazenda Estadual, recorria a aplicação da Súmula n.° 190 do 

STJ, que define como sendo devidas essas despesas pela Fazenda 

Pública. Mutare Intendere pelas razões que passo a expor.Percebido que 

em recente convênio proposto entre Procuradoria Geral deste Estado, com 

anuência do Sindicato dos Oficiais de Justiça e implementada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, suprida restou à questão sobredita. 

Destarte, a verba indenizatória instituída pela Lei 10.138/2014, destina-se 

a cobrir despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, in verbis:“Art. 41 A remuneração dos cargos efetivos 

está apresentada nas tabelas de subsídios constantes nos Anexos XIV a 

XIX desta lei. Parágrafo único Os servidores efetivos no cargo de Oficial 

de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para Cumprimento de Mandados 

da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

devida, de forma antecipada, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês. 

(Alterado pela Lei nº 10.334/2015)”.Do mesmo modo o art. 649, § 7. °, da 

CNGC preceitua que: “A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 

10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento 

dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública”.Assim, a 

antiga aplicação da súmula 190 do STJ deve ser relativizada, uma vez que 

neste Poder Judiciário os oficiais de justiça possuem gratificação que visa 

custear as despesas com a locomoção para cumprimento das diligências 

determinadas pelo Juízo. Portanto, na Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Estadual no âmbito da Justiça Estadual, o ente estatal é 

isento de custas e despesas processuais consoante disposição do art. 41 

da Lei Estadual n.º 10.138/2014.Isto posto, reconheço a isenção ao 

pagamento quanto às despesas de diligências aos oficiais de justiça. 

Citem-se os executados, pessoalmente, nos endereços informados à p. 

25, para efetuarem o pagamento do débito, com as implicações da decisão 

de p. 38/39.Citem-se.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 16 de agosto de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54604 Nr: 2042-66.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes 

Goncalves e Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-mg-MT, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli 

Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário e atualmente em local 

incerto e não sabido LAURI RUSCHEL, Cpf: 28813987234, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), todo(s) acima 

qualificado(s), para no prazo de 15(quinze) dias, apresetarem as 

contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DEFIRO a penhora de bens móveis, 

especialmente veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os 

dados do automotor, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD. 

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se 

positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, igualmente, 

certifique-se.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 16 de agosto de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 3149-72.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA FOLHA DE COLIDER LTDA, 

DEUSENILDE BARBOSA DA LUZ, DEUSILDA BARBOSA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEUSILDA BARBOSA DA LUZ, Cpf: 

38414864104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/11/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDITORA 

FOLHA DE COLIDER LTDA, DEUSENILDE BARBOSA DA LUZE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDITORA FOLHA DE COLIDER 

LTDA, DEUSINETE BARBOSA DA LUZ, DEUSILDA BARBOSA DA LUZ na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA -REGISTRO NO CCF:-DESCRIÇÃO 

INFRAÇÃO: OMISSÃO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO SINTEGRA - GIDI . 

ENQUADRAMENTO: art. 17, III, da Lei 7.098 de 30/12/1998 - PENALIDADE: 
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art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 8.631/2006, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa:. 0807/2014 Data de Inscrição da 

Dívida Ativa: 07/08/2014., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 10807/2014.

 - Valor Total: R$ 184.785,20 - Valor Atualizado: R$ 184.785,15 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro parcialmente o pedido da parte 

exequente à fl. 62 para citação da parte executada por edital, em razão 

das várias tentativas de localizá-la terem restado infrutíferas (fls. 

42-verso e 41-verso).Verifica-se que a parte executada DEUSENILDE 

BARBOSA DA LUZ apresentou exceção de pré-executividade como 

representante da EDITORA FOLHA DE COLÍDER LTDA. (fls. 16/18), sendo 

cabível considerar seu comparecimento espontâneo, conforme o art. 239, 

§ 1º, do NCPC. CITE-SE a parte executada DEUSILDA BARBOSA DA LUZ 

por edital com prazo de 30 (trinta) dias, fluindo o prazo da data da única 

publicação (art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80). No edital deverá constar a 

advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia 

(art. 257, inciso IV, do NCPC). Fixe-se o edital no átrio do Foro e dê-se 

publicidade no Diário de Justiça Eletrônico (art. 8º, inciso IV, c.c. o art. 257, 

inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os demais requisitos elencados no 

art. 257 do NCPC, aplicado subsidiariamente a este rito, especialmente o 

de publicação no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas 

e regulamentação respectiva.O edital deverá conter apenas a indicação 

da parte exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia 

devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no registro da 

dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo (art. 8º, inciso IV, da 

Lei 6.830/80).Após, decorrido o prazo editalício, não tendo a parte 

executada comparecido ou constituído advogado, proceda o Gestor 

Judiciário ou servidor responsável ao devido impulsionamento processual 

para a nomeação de curador especial, nos termos da Ordem de Serviço 

nº 01/2019/Primeira Vara. Em seguida, oferecida a defesa, dê-se vista dos 

autos à parte exequente para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, na 

dicção do art. 17 da Lei 6.830/80.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Irene Celiane Luque, 

digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Colíder, 21 de agosto de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 2938-46.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO TEIXEIRA COELHO, Cpf: 

03505850160, brasileiro(a), trabalhador florestal, Telefone 35414423. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.ACOLHO o pedido da parte requerente em 

razão das tentativas de localização da parte requerida que restaram 

infrutíferas (fls. 43/44, 84/85, 89/90, 110/111 e 118).CITE-SE a parte 

requerida, JULIO TEIXEIRA COELHO, por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, inciso III, do 

NCPC). No edital deverá constar a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do NCPC). Fixe-se 

o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de Justiça Eletrônico 

(art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os demais requisitos 

elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de publicação no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas e regulamentação 

respectiva.Após, decorrido o prazo editalício, proceda o Gestor Judiciário 

ou servidor responsável o devido impulsionamento processual para a 

nomeação de curador especial, nos termos da Ordem de Serviço nº 

01/2019/Primeira Vara. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Resumo da Inicial: Descumprimento da do contrato efetuado entre a 

instituição financeira (Banco Finasa).

Colíder, 22 de agosto de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 1942-14.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, OSVALDO 

GONÇALVES ARANTES, GUSTAVO JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli 

Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido OSVALDO GONÇALVES ARANTES, Cpf: 

17378958115, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, Cpf: 62684094187, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes 

Goncalves e Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-mg-MT e atualmente em local incerto e não sabido GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), todo(s) acima 

qualificado(s), para no prazo de 15(quinze) dias, apresentarem as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos,

Despacho/Decisão: Em face do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de 

de Justiça de Mato Grosso, o presente feito deverá seguir o seu 

trâmite.Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo, certifique-se.Após, venham-me conclusos para decisão.Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 
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Aquino, digitei.

Colíder, 05 de setembro de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 3001-13.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:MT 9479-A

 Ante o exposto, DEFIRO:a) O BLOQUEIO E PENHORA DE IMPORT NCIA EM 

DINHEIRO no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 835, inciso I, c.c. o art. 

854, ambos do NCPC;b) A PENHORA DE VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE 

mediante restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores 

via RENAJUD, nos termos do art. 835, inciso IV, c.c. o art. 837 do NCPC;c) 

A PESQUISA DE IMÓVEIS para eventual constrição judicial por meio de 

Integração e Informações (CEI), nos termos do art. 835, inciso V c.c. o art. 

837, ambos do NCPC e do Provimento n° 81/14 da CGJ/MT;IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISCumprida tais determinações, se infrutíferas, 

intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte executada da realização da penhora, fazendo constar no 

mandado que no prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do 

NCPC). Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14311 Nr: 32-55.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGP, JSGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISProceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor penhorado e 

vinculado a este processo à parte exequente.Quanto à pesquisa no 

sistema RENAJUD, cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a 

parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte 

executada da realização da penhora, fazendo constar no mandado que no 

prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). 

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte exequente 

para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo 

embargos, igualmente, certifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 2344-08.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADA-SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFQ, GHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

I - RELATÓRIO

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a penhora de valores porventura existentes na 

conta da parte devedora pelo sistema BACENJUD e requer a inclusão do 

nome do executado na lista de inadimplentes.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

 Não obstante tais providências, a lei também autoriza o protesto do 

pronunciamento judicial, consoante o art. 528, “caput” e § 1º c.c. o art. 

517, “caput”, do NCPC, bem como a inclusão do nome do executado na 

lista de inadimplentes, conforme o art. 782, § 3º, do NCPC:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517”.

“Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523”.

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras, além 

do protesto do pronunciamento judicial e a inclusão do nome do executado 

na lista de inadimplentes.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 
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dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACEN/JUD.

E caso não suficiente o bloqueio de valores depositados em instituições 

financeiras acima determinado, desde já DEFIRO o protesto do 

pronunciamento judicial, nos moldes do art. 517, “caput”, do NCPC, e a 

inclusão do nome do executado na lista de inadimplentes, conforme o art. 

782, § 3º, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

Oficie-se ao Cartório de Notas desta Comarca e/ou aquele indicado pela 

parte exequente para proceder com o protesto do pronunciamento judicial, 

e ao SERASA para incluir o nome do executado na lista de inadimplentes, 

este último por meio eletrônico via SERASAJUD, nos termos do art. 528, § 

1º, c.c. o art. 782, § 3º, do NCPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52601 Nr: 26-42.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82045 Nr: 3052-77.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54029 Nr: 1466-73.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA LIMA CARVALHO, Cpf: 

65030745149, Rg: 1646694-2, Filiação: Vivaldo Jose de Lima e de Iracema 

Maria de Lima, data de nascimento: 19/10/1961, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, casado(a), agricultora. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, de que 

fora expedido por este Juízo da Primeira Vara, ALVARÁ ELETRÔNICO N.º 

499718-2/2019, no valor de R$ 9.253,08(nove mil e duzentos e cinquenta 

e três reais e oito centavos), em 14/05/2019, para transferência na conta 

bancária informada nos autos, tendo como titular seu(ua) advogado(a) 

constituído(a), devendo o Sr. Oficial de Justiça INTIMA-LA ainda de que o 

prazo para a liberação do referido valor é de 05(cinco) dias úteis após a 

data da expedição do alvará, ou seja após 14/05/2019

Despacho/Decisão: Decisão.Desentranhe-se a petição de f. 114/118 e 

distribua-se como execução, nos termos do art. 730, do CPC.Instrua o 

feito com cópia da petição inicial, certidão de citação, sentença, acórdão, 

se houver, certidão de trânsito em julgado, documentos pessoais do autor 

e procuração do advogado.Quanto a este feito, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias.Distribuída a execução, faça-me 

IMEDIATAMENTE conclusa.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 21 de agosto de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91561 Nr: 341-94.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALUSTIANO DE PADUA, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A, JOSE 

SALUSTIANO DE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42277, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se sobre os documentos de fls.124/129, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 2400-55.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS FERNANDO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, Roberta 

Beatriz do nascimento - OAB:MT/020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT 14.865

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Proceda-se à baixa de eventual penhora ou restrição judicial, caso 

existente.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84342 Nr: 1736-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CRUZ RAMIRO - Espólio de, 

LEONARDO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEIA PERAL DA SILVA - 

OAB:18.884, ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB:13404/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa com pedido 

liminar proposta pelo Ministério Público em desfavor de Valdeci Cruz 

Ramiro e Leonardo Dias de Souza.

O Ministério Público pleiteou a extinção parcial do feito em razão do 

falecimento de Valdeci Cruz Ramiro.

Requereu ainda, a inquirição das testemunhas arroladas à fl. 636, bem 

ainda o pedido de prova emprestada de documentos pertinentes, 

produzidos nos autos de nº 1232-62.2008.811.0009 (Código 47455), em 

trâmite na 3º Vara da Comarca de Colíder.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Razão assiste ao Ministério Público.

A parte requerida Valdeci Cruz Ramiro faleceu, como faz prova a certidão 

de óbito acostada, sendo que o provimento almejado em desfavor dela é 

intransmissível por disposição legal.

 E ante a imprescindibilidade das provas pleiteadas, é de se conceder os 

demais pedidos na forma requerida. Contudo, quanto ao pedido de prova 

emprestada, faz-se necessária a observância do contraditório e da ampla 

defesa, nos termos do art. 372 do NCPC:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar ad

equado, observado o contraditório.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o feito em relação à parte requerida 

Valdeci Cruz Ramiro, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IX, do NCPC;

b) DEFIRO o pleito retro para citação/intimação/inquirição das testemunhas 

arroladas;

c) DEFIRO o pedido de prova emprestada, observado o contraditório e a 

ampla defesa, nos termos do art. 372 do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Após o cumprimento das determinações acima, intimem-se as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82324 Nr: 3361-98.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DAS 

FONSECA - OAB:OAB/RJ 132.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

 A parte autora postulou o benefício da gratuidade da justiça ou o 

pagamento das custas e despesas judiciais ao final do processo, porém 

não comprovou a condição de hipossuficiente ou a impossibilidade de 

recolhimento daquelas no início da demanda ou circunstância que reclame 

solução urgente, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC, c.c. o art. 4º da 

Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC.

Determinou-se a comprovação da hipossuficiência por meio de 
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documentos da parte autora e de sua cônjuge, uma vez que se declarou 

casado na inicial.

 Foi certificado o decurso do prazo sem comprovação da condição de 

hipossuficiente ou a impossibilidade de recolhimento daquelas no início da 

demanda ou circunstância que reclame solução urgente.

Com isso, indeferiu-se a gratuidade da justiça, uma vez que inexistente 

nos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência 

pessoal da parte autora e a renda familiar mensal.

A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra referida 

decisão. Contudo, ante o não preenchimento dos pressupostos de 

admissibilidade recursal, o recurso não foi conhecido.

Devidamente intimada para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, quedou-se inerte, conforme certidão retro.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, § 1º, estes da CNGC e arts. 1º e 

4º da Lei Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91876 Nr: 573-09.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIRE MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, considerando a petição retro e 

cumprindo o art. 21 da Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA 

disponibilizada em 26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 

Páginas 496-499, e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem 

como, os artigos 482 inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar o presente feito para:

 a) realizar a mudança de classe processual no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT;

 b) INTIMAR a fazenda pública/autarquia do INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, na dicção do art. 535, do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar nos termos do art. 100, § § 9° e 10°, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento. 

Advertida de que, caso a Fazenda Pública não manifeste qualquer 

oposição ou concorde com os cálculos apresentados pelo exequente, 

será imediatamente solicitado o pagamento do débito por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do tribunal competente, independentemente de decisão judicial, nos termos 

da Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88569 Nr: 1755-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA ALVES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 Certifico, para todos os efeitos de direito, considerando a petição retro e 

cumprindo o art. 21 da Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA 

disponibilizada em 26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 

Páginas 496-499, e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem 

como, os artigos 482 inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar o presente feito para:

 a) realizar a mudança de classe processual no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT;

 b) INTIMAR a fazenda pública/autarquia do INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, na dicção do art. 535, do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar nos termos do art. 100, § § 9° e 10°, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento. 

Advertida de que, caso a Fazenda Pública não manifeste qualquer 

oposição ou concorde com os cálculos apresentados pelo exequente, 

será imediatamente solicitado o pagamento do débito por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do tribunal competente, independentemente de decisão judicial, nos termos 

da Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101707 Nr: 3407-48.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAI GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, considerando a petição retro e 

cumprindo o art. 21 da Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA 

disponibilizada em 26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 

Páginas 496-499, e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem 

como, os artigos 482 inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar o presente feito para:

 a) realizar a mudança de classe processual no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT;

 b) INTIMAR a fazenda pública/autarquia do INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, na dicção do art. 535, do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar nos termos do art. 100, § § 9° e 10°, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento. 

Advertida de que, caso a Fazenda Pública não manifeste qualquer 

oposição ou concorde com os cálculos apresentados pelo exequente, 

será imediatamente solicitado o pagamento do débito por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do tribunal competente, independentemente de decisão judicial, nos termos 

da Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93585 Nr: 1762-22.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURA DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogado (a,s) da parte Exequente, a fim de 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca dacertidão de 

fls.137, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90300 Nr: 3202-87.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818 - MG

 INTIMAÇÃO VIA DJE ---

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Requerida para no prazo 

de 05(cinco) dias manifestar-se nos autos; em nada sendo requerido os 

autos será remetido ao arquivo com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80795 Nr: 1819-45.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls. 236/237, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81562 Nr: 2645-71.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENILDA TENORIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls. 184/185, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88309 Nr: 1554-72.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PILONETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls.168/169, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93128 Nr: 1412-34.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL MAMEDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar-se sobre certidão do Sr. Oficial de 

justiça fls. 45, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99820 Nr: 2043-41.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez)dias , manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls. 

108/109, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100458 Nr: 2506-80.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA, SENHORINHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da decisão de fls., 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 13812 Nr: 1719-76.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS PEREIRA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14776 Nr: 2540-80.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRA DE FREITAS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42947 Nr: 4024-57.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR RODRIGUES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58113 Nr: 2399-12.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2429-47.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRRHSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80452 Nr: 1422-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82391 Nr: 3432-03.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86198 Nr: 3606-75.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86249 Nr: 3659-56.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87358 Nr: 778-72.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M&ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNPDA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:12292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer que seja realizado pesquisa via RENAJUD para 

localização de bens passíveis de penhora.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pedido da parte autora merece acolhimento.

Verifica-se que os veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na 

forma do art. 835, inciso IV do NCPC, sendo que as averbações podem se 

dar por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto 

Processual Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

veículos automotores.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumprida tais determinações, se infrutíferas, intime-se a parte exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 305-91.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM, ICBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B

 Vistos.

Considerando que a parte executada foi devidamente citada e não fez 

qualquer aceno acerca do pagamento do débito, a parte exequente pugna 

pela penhora do(s) imóvel (is) indicado(s) na petição retro.

Nos termos do art. 835, inciso V, e § 1º, e art. 837, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, a penhora de imóveis ocupa o quinto lugar, passível de 

constrição por meio dos respectivos sistemas eletrônicos à disposição 

deste Juízo e/ou expedição de ofícios:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

V - bens imóveis.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.
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Ante o exposto DEFIRO A PENHORA DO(S) IMÓVEL(IS) indicado(s) pela 

parte exequente na petição retro, nos termos do art. 831 e art. 835, inciso 

V, e § 1º, do NCPC, expedindo-se os respectivos mandados de penhora, 

avaliação e depósito, depois de depositadas as custas de diligência pela 

parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

Advirta-se à parte exequente de que, cumprido o mandado de penhora, 

avaliação e depósito, cabe a ela a inserção de tal informação no registro 

competente, independentemente de mandado judicial, na dicção do art. 844 

do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58434 Nr: 64-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCMEDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3258 Nr: 1337-44.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHESINI & CHESINI LTDA, VICENTE 

BORTOLON, AUGUSTO GUIMARO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título judicial ou extrajudicial proposta 

pela parte exequente para satisfação dos créditos que possui com a parte 

devedora.

Devidamente intimada para dar o efetivo prosseguimento ao feito, a parte 

exequente manteve-se inerte e/ou requereu novo pedido de vista dos 

autos e/ou suspensão do feito e/ou pesquisa de bens porventura 

existentes em nome da parte executada.

ll - FUNDAMENTAÇÃO

Malgrado os valiosos argumentos da parte exequente, não há como se 

acolher o pedido.

A demanda está paralisada há mais de 01 (um) ano em razão da inércia da 

parte credora e/ou pela não localização da parte devedora e/ou de bens 

passíveis de constrição, razão pela qual a parte exequente foi intimada 

para dar providência efetiva à execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

 Portanto, é de se extinguir a execução, pois que a parte exequente, 

devidamente intimada, não cumpriu a determinação no prazo assinalado, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.”

“Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os 

autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção.”

É que o feito não pode se perpetuar sem o cumprimento de providências 

efetivas para seu deslinde, pois que, a par de não satisfazer o credor, a 

situação contribui para a morosidade do Poder Judiciário.

De toda sorte, a extinção do processo não acarretará qualquer prejuízo à 

parte exequente, uma vez que será expedida certidão de crédito em seu 

favor sem cobrança de custas, a possibilitar a retomada da execução 

quando encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, 

nos termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Assim, localizado os respectivos bens e requerida a retomada da 

execução, deverá o credor instruir sua petição com a certidão de crédito 

expedida e outros documentos de que disponha independentemente de 

novo recolhimento de custas.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC c.c. os arts. 580 e 581, ambos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC), salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, depois de calculado e a anotado as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, expeça-se certidão de 

crédito em favor da parte exequente, nos termos do art. 583 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.
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 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, com o 

andamento processual 603, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47105 Nr: 917-34.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMA SEVERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte c.c. pedido de tutela 

provisória proposta por GUILHERMA SEVERO DE OLIVEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Compulsando os autos, verifica-se que JOSÉ ALVES DE QUEIROS, 

cônjuge da parte exequente, conforme certidão de casamento à fl. 210, 

informou o falecimento da sua esposa, acostando aos autos certidão de 

óbito à fl. 212, bem como manifestou interesse na sucessão processual e 

requer o prosseguimento do feito (fls. 204/207).

 Instada à manifestação, a autarquia requerida concordou com a 

habilitação (fl. 216).

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da gratuidade da justiça

Considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, é de se deferir os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

II.2 - Da habilitação dos herdeiros

O pedido de habilitação merece acolhimento.

O objeto da ação envolve direito transmissível e existe autorização 

expressa para a sucessão processual, na forma do art. 112 da 8.213/91 

c.c. o art. 1.784 e 1.829, inciso I, do Código Civil, art. 110 e art. 313, inciso 

I, § 2º, incisos I e II, do NCPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, considerando o objeto 

do pedido, de natureza alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC 

e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88;

b) DEFIRO a habilitação dos sucessores da parte autora, na forma do art. 

112 da 8.213/91 c.c. o art. 1.784 e 1.829, inciso I, do Código Civil, art. 110 

e art. 313, inciso I, § 2º, incisos I e II, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42857 Nr: 3832-27.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMGH-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a pesquisa de imóveis via CEI.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

bens imóveis.

Ante o exposto, proceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 749-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GAZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417- A, 

Marcelo Davoli Lopes - OAB:143370/SP

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra a decisão às fls. 124/126 que 

revogou a gratuidade da justiça concedida à fl. 14, bem como fixou multa 

por litigância de má-fé ante a omissão da condição de empresária e de seu 

expressivo acervo patrimonial.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que o 

eventual acolhimento do recurso não implicará em prejuízo à parte 

embargada (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, não obstante os valiosos argumentos do combativo causídico, o 

pedido da parte embargante não merece acolhimento, pois que se trata de 

mera reprodução dos embargos de declaração anterior de fls. 109/113, 

cujos argumentos foram exaustivamente enfrentados pela sentença de 

fls. 122/123, não havendo, com o devido respeito, qualquer omissão a 

sanar.

Outrossim, havendo sentença que rejeitou os embargos de declaração 

anteriormente opostos, a interposição de novos embargos de declaração 

contendo os mesmos fundamentos de outrora evidencia sua natureza 

protelatória, a atrair a multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.

De outro lado, vê-se que o nobre causídico assim se manifestou quanto à 
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ocupação profissional da parte autora (fl. 111):

“Inicialmente, cumpre destacar que a assistência judiciária gratuita é 

ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À AUTORA PARA TER ACESSO À 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, o que resta manifesta até pela sua 

ocupação, declinada na petição inicial”.

Mas, ao revés do que afirmado, consoante pesquisas nos Sistemas 

RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, constatou-se que a parte 

autora, embora tenha atribuído a ela a profissão de autônoma na petição 

inicial, na verdade é sócia-empresária da pessoa jurídica Agroplan 

Planejamento Agroflorestal Ltda (CNPJ 14.206.511/0001-79), empresa que 

está ativa e atua na área agrícola e pecuária.

Outrossim, até pouco tempo atrás, vê-se que ela laborou para o Estado de 

Mato Grosso e para a pessoa jurídica Vedovoto & Ribeiro Ltda.

A par disso, verificou-se que a referida pessoa física possui patrimônio 

em tese incompatível com o benefício da gratuidade da justiça, ostentando 

04 (quatro) automotores, sendo eles uma caminhonete, um automóvel de 

passeio e duas motocicletas, 02 (dois) imóveis urbanos e 01 (terreno), 

além de transações imobiliárias de venda e compra e diversos produtos 

financeiros com acesso, inclusive, a linhas de financiamento de razoável 

valor.

 Por esses motivos, não há qualquer omissão a sanar.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão que 

rejeitou os embargos de declaração de fls. 122/123, nos termos do art. 

1.022 e seguintes do NCPC;

b) CONDENO a parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa por serem os embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, na forma do § 2º, do art. 1.026, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50134 Nr: 854-72.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDG, JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por WILLIAN 

DUARTE GARCIA, assistido por sua genitora JUSSARA APARECIDA 

DUARTE, em desfavor de EDINEI GARCIA DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente requer a extinção do feito.

O Ministério Público manifestou-se parcialmente desfavoravelmente ao 

pleito, pois afirma que é vedada a renúncia aos alimentos, todavia não se 

opõe a extinção do feito.

ll - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos, sempre com o máximo respeito à 

combativa representante do Ministério Público, o pedido da parte autora 

merece ser acolhido em parte, no que concerne a desistência da ação.

É que o art. 1.707 do Código Civil veda a renúncia ao direito aos alimentos, 

e não propriamente ao crédito derivado do direito alimentar, pois, do 

contrário, não se poderia jamais e em qualquer hipótese celebrar qualquer 

tipo de acordo pelas partes mediante concessões recíprocas a respeito.

E a inteligência vem expressamente demarcada logo na parte inicial do 

aludido dispositivo de lei, em que expressamente afirma sobre a 

possibilidade de o credor não exercer o direito aos alimentos, abrindo mão 

de seu crédito:

“Art. 1.707. PODE O CREDOR NÃO EXERCER, porém lhe é vedado 

renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de 

cessão, compensação ou penhora.”

Não se olvida a parte executada não ter efetuado o pagamento das 

prestações alimentares devida ao nobre direito alimentar da parte 

exequente, deixando à própria sorte durante o inadimplemento.

Todavia, restada infrutífera todas as tentativas expropriatórias, não se 

pode determinar a obrigatoriedade da parte exequente prosseguir com o 

andamento do feito diante da expressa manifestação da ausência de 

interesse.

Assim, considerando que a parte autora pugnou pela desistência da ação 

por falta de interesse processual e a parte executada foi citada, contudo, 

não apresentou contestação, é de se homologar o pedido de desistência e 

julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do NCPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que, nos termos do art. 485, § 4°, do NCPC, 

a parte executada foi citada, contudo, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte exequente em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixo de condená-la, entretanto, em honorários advocatícios, porquanto 

inexistente contestação pela parte passiva ou qualquer outra providência 

defensiva.

Publique-se. Intimem-se.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84407 Nr: 1808-79.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE FERREIRA SALDINO, ROSIQUEILA ANDRADE 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIQUEILA ANDRADE DE SOUZA, TATIANE 

FERREIRA SALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente para o levantamento do valor 

penhorado nos autos (fl. 172).

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor penhorado e vinculado a este 

processo à parte exequente.

Em seguida, intime-se a parte exequente para dar providência efetiva à 

execução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, não sendo suficiente 

para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, 

reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e 

outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Ressalta-se que eventual extinção não trará prejuízo à parte exequente, 

eis que será expedida certidão de crédito em seu favor sem cobrança de 
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custas para sua expedição, a possibilitar a retomada da execução quando 

encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, nos 

termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9193 Nr: 1442-94.2000.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AUTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título judicial ou extrajudicial proposta 

pela parte exequente para satisfação dos créditos que possui com a parte 

devedora.

Devidamente intimada para dar o efetivo prosseguimento ao feito, a parte 

exequente manteve-se inerte e/ou requereu novo pedido de vista dos 

autos e/ou suspensão do feito e/ou pesquisa de bens porventura 

existentes em nome da parte executada.

ll - FUNDAMENTAÇÃO

Malgrado os valiosos argumentos da parte exequente, não há como se 

acolher o pedido.

A demanda está paralisada há mais de 01 (um) ano em razão da inércia da 

parte credora e/ou pela não localização da parte devedora e/ou de bens 

passíveis de constrição, razão pela qual a parte exequente foi intimada 

para dar providência efetiva à execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

 Portanto, é de se extinguir a execução, pois que a parte exequente, 

devidamente intimada, não cumpriu a determinação no prazo assinalado, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.”

“Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os 

autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção.”

É que o feito não pode se perpetuar sem o cumprimento de providências 

efetivas para seu deslinde, pois que, a par de não satisfazer o credor, a 

situação contribui para a morosidade do Poder Judiciário.

De toda sorte, a extinção do processo não acarretará qualquer prejuízo à 

parte exequente, uma vez que será expedida certidão de crédito em seu 

favor sem cobrança de custas, a possibilitar a retomada da execução 

quando encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, 

nos termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Assim, localizado os respectivos bens e requerida a retomada da 

execução, deverá o credor instruir sua petição com a certidão de crédito 

expedida e outros documentos de que disponha independentemente de 

novo recolhimento de custas.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC c.c. os arts. 580 e 581, ambos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC), salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, depois de calculado e a anotado as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, expeça-se certidão de 

crédito em favor da parte exequente, nos termos do art. 583 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, com o 

andamento processual 603, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47201 Nr: 3066-03.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título judicial ou extrajudicial proposta 

pela parte exequente para satisfação dos créditos que possui com a parte 

devedora.

Devidamente intimada para dar o efetivo prosseguimento ao feito, a parte 

exequente manteve-se inerte e/ou requereu novo pedido de vista dos 

autos e/ou suspensão do feito e/ou pesquisa de bens porventura 

existentes em nome da parte executada.

ll - FUNDAMENTAÇÃO

Malgrado os valiosos argumentos da parte exequente, não há como se 

acolher o pedido.

A demanda está paralisada há mais de 01 (um) ano em razão da inércia da 

parte credora e/ou pela não localização da parte devedora e/ou de bens 

passíveis de constrição, razão pela qual a parte exequente foi intimada 

para dar providência efetiva à execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

 Portanto, é de se extinguir a execução, pois que a parte exequente, 

devidamente intimada, não cumpriu a determinação no prazo assinalado, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.”

“Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os 

autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção.”

É que o feito não pode se perpetuar sem o cumprimento de providências 

efetivas para seu deslinde, pois que, a par de não satisfazer o credor, a 
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situação contribui para a morosidade do Poder Judiciário.

De toda sorte, a extinção do processo não acarretará qualquer prejuízo à 

parte exequente, uma vez que será expedida certidão de crédito em seu 

favor sem cobrança de custas, a possibilitar a retomada da execução 

quando encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, 

nos termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Assim, localizado os respectivos bens e requerida a retomada da 

execução, deverá o credor instruir sua petição com a certidão de crédito 

expedida e outros documentos de que disponha independentemente de 

novo recolhimento de custas.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC c.c. os arts. 580 e 581, ambos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de postulação defensiva.

Com o trânsito em julgado, depois de calculado e a anotado as custas e 

despesas processuais, expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, nos termos do art. 583 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, com o 

andamento processual 603, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37071 Nr: 3586-65.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO, SERRALHERIA 

COLORADO LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, Poliana Galadinovic de Oliveira - 

OAB:OAB/18794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782, 

ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, HIGOR HUYNTER 

CARINHENA - OAB:8061-B/MT, José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente e, em observância às disposições 

contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do NCPC, bem como às 

determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, determino que a 

alienação do móvel penhorado seja realizada por meio de leilão judicial.

Proceda-se às formalidades e exigências legais para realização de hasta 

pública.

Assim, NOMEIO como leiloeiros judiciais CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA (Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta Comercial do MT sob 

o nº 22), JOABE BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Público Oficial matriculado 

na Junta Comercial do MT sob o nº 29 e junto a FAMATO como Leiloeiro 

Rural sob o nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob o nº 66/2013), os quais deverão observar 

deveres e responsabilidades, nos termos dos arts. 884 do NCPC e 1.098 

da CNGC.

FIXO comissão no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 

bem(ns) arrematado(s), pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% 

(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão, nos termos do art. 

1.131 da CNGC.

PROCEDA-SE à avaliação do(s) bem(ns), caso ainda não tiver sido feita, e 

após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem.

 Decorrido o referido prazo, certifique-se e, em nada sendo requerido, 

DESIGNE-SE data para realização de hasta pública.

 EXPEÇA-SE edital para afixação no lugar de costume e publicação 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

 No prazo de 10 (DEZ) DIAS antes da realização do leilão, PROCEDA-SE à 

atualização do débito, bem como das custas processuais.

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do NCPC, o leilão judicial deverá 

ser realizado, preferencialmente, por meio eletrônico. Restando 

inviabilizado, o ato será procedido na forma presencial nas dependências 

do fórum desta Comarca, observados os §§ 1º e 2º do mencionado 

dispositivo legal.

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento, mandado, edital ou outro meio idôneo, nos termos do art. 

889, inciso I, do NCPC), bem como eventual coproprietário, meeiro ou titular 

de outro direito sobre o bem.

Poderão oferecer lance todas as pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, observadas as restrições prevista nos incisos do 

art. 890 do NCPC.

O lance mínimo será de 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 

do NCPC).

Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, podendo o 

interessado apresentar, por escrito: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 

inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (NCPC, art. 895, incisos 

Ie II), sendo que a apresentação de proposta não suspenderá o leilão (art. 

895, § 6º, do NCPC).

 Em ambos os casos supracitados, a entrada será de, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) do lance à vista (comprovada em 24 (vinte e 

quatro) horas) e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigidas 

pela taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria vinculada ao 

feito originário (NCPC, art. 895, § 1º, 1ª parte).

O arrematante deverá ser cientificado de que, no caso de arrematação 

com pagamento parcelado, tratando-se de bem imóvel, este ficará 

hipotecado como forma de garantia da execução até o pagamento da 

última parcela, bem ainda, tratando-se de bem móvel, este deverá ser 

garantido por meio de caução idônea (NCPC, art. 895, § 1º, 2ª parte).

 A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, 

constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

como indenização pelo retardamento da execução (NCPC, art. 895, § 4º).

O pagamento à vista deverá sempre prevalecer sobre as propostas de 

pagamento parcelado (NCPC, art. 895, § 7º).

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, bem 

ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os leiloeiros promoverem a 

venda direta do bem; b) O pagamento do móvel poderá ser realizado de 

forma parcelada, desde que respeitadas as regras anteriormente fixadas 

para tanto; e c) O pagamento das parcelas deverá ser feito mediante 

depósito judicial em conta vinculada ao processo originário.

Ainda, inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC).

Efetuado o depósito judicial ou prestadas as garantias pelo arrematante, 
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bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 

despesas da execução, EXPEÇA-SE a ordem de entrega do bem móvel ou 

a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 

imissão na posse (art. 901, § 1º, do NCPC), observado o prazo previsto no 

art. 903, §§ 2º e 3º, do NCPC.

A carta de arrematação deverá conter a descrição do imóvel, com 

remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, cópia do 

auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, 

além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (art. 

901, § 1º, do NCPC).

 EXPEÇA-SE o necessário de forma a se INTIMAR as partes e NOTIFICAR 

os leiloeiros nomeados.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80876 Nr: 1913-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZE MIRIAN SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Vistos.

A parte autora postulou a concessão/ratificação do benefício da 

gratuidade da justiça ou o pagamento das custas e despesas judiciais ao 

final do processo, porém não comprovou a condição de hipossuficiente ou 

a impossibilidade de recolhimento daquelas no início da demanda ou 

circunstância que reclame solução urgente, na forma do art. 82, “caput”, 

do NCPC, c.c. o art. 4º da Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC.

Determinou-se a comprovação da hipossuficiência por meio de 

documentos da parte autora e de seu cônjuge, uma vez que se declarou 

casada na inicial.

 A parte autora apresentou embargos de declaração, que não foram 

conhecidos em razão da intempestividade.

Foi certificado o decurso do prazo sem comprovação da hipossuficiência 

pessoal da parte autora e a renda familiar mensal ou a impossibilidade de 

recolhimento daquelas no início da demanda ou circunstância que reclame 

solução urgente.

Devidamente intimada para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, quedou-se inerte, conforme certidão retro.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, § 1º, estes da CNGC e arts. 1º e 

4º da Lei Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51764 Nr: 2479-44.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HFDCS, 

APARECIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, proposta por CELINA RIBEIRO, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e HEMERSON FFELIPE DA CRUZ SILVA devidamente 

representado por sua genitora, APARECIDA DA CRUZ.

O Juizado Especial desta comarca declinou da competência, determinando 

a remessa dos autos a este Juízo, considerando que o incapaz não pode 

figurar como parte perante os Juizados Especiais, nos termos art. 8º, 

“caput”, da Lei nº 9.099/95.

Com isso, recebo o presente feito.

Assim, DEFIRO o pedido de ambas as partes e designo audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 04 DE JUNHO DE 2020, ÀS 14H00, 

devendo as partes serem intimadas juntamente com seus respectivos 

advogados para comparecerem à audiência designada, acompanhadas 

das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer ,independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Certifique-se o Gestor Judiciário, no prazo de 15 (quinze) dias antes da 

data designada, a regularidade das providências para a realização do ato, 

a suprir eventuais falhas ou, sendo necessário decidir de maneira diversa, 

voltem-me os autos conclusos, nos termos do art. 338 da CNGC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55989 Nr: 401-09.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GONÇALVES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:116521/MG, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:MT 9661-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

DETERMINO a suspensão do processo até o pagamento do débito ou até o 

prazo máximo de 06 (seis) meses, o que se der primeiro, nos termos do 

art. 313, § 4º, do NCPC, devendo ser arquivado após transcorrido o lapso 

sem qualquer manifestação, o que não impede futura execução em caso 

de inadimplemento.

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39978 Nr: 1759-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO OCILO BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86653 Nr: 149-98.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Vistos.

Este Juízo não possui competência para analisar os requisitos de 

admissibilidade do recurso de apelação interposto pela parte ré, nos 

termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC.

Intime-se a parte recorrida para as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, § 1º, do NCPC, e, após decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e REMETAM-SE os autos à 

Instância Superior independentemente de juízo de admissibilidade, 

cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99227 Nr: 1639-87.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA LOPES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 09 DE 

ABRIL DE 2020, ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Certifique-se o Gestor Judiciário, no prazo de 15 (quinze) dias antes da 

data designada, a regularidade das providências para a realização do ato, 

a suprir eventuais falhas ou, sendo necessário decidir de maneira diversa, 

voltem-me os autos conclusos, nos termos do art. 338 da CNGC.

Intimem-se.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82221 Nr: 3248-47.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA FLORESTA MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX MOTO CENTER LTDA, IGOR RICARDO 

RAFAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014/MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:MT 14.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, considerando a petição retro e 

cumprindo o art. 20 da Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA 

disponibilizada em 26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 

Páginas 496-499, e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem 

como, os artigos 482 inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar o presente feito para:

 a) realizar a mudança de classe processual no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT;

 b) intimar a parte autora, por seu(ua)(s) advogado(a)(s), para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas processuais 

(preparo da CP), cuja respectiva guia de recolhimento das custas 

processuais deve ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br, na aba 

Serviços->Guias->Emitir Guia, ou no endereço eletrônico: 

( h t t p : / / a r r e c a d a c a o . t j m t . j u s . b r / e m i s s a o / s e l e c i o n a r - p r o c e s s o ) , 

comprovando nos autos.

c) Uma vez comprovado o recolhimento do preparo, EXPEÇA-SE Carta 

Precatória no endereço declinado, para intimar o(a) executado(a)(s), na 

forma do art. 513, § 2º, do CPC, para pagar o débito no valor de R$ 

22.293,59 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e 

nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios no mesmo montante, nos termos da Ordem de Serviço nº 

01/2019/PRIMEIRA VARA.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34050 Nr: 1573-93.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABF, SDFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI ALEXANDRE FERREIRA, Cpf: 

58151419172, Rg: 0876907-9, Filiação: Marizidete Lima Ferreira e Pedro 

Alexandre Ferreira, data de nascimento: 01/12/1971, brasileiro(a), natural 

de Icaraima-PR, casado(a), motorista, Telefone 0**664983489. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA (Claudinei Alexandre 

Ferreira), para pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), bem como as 

diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 261,25 (duzentos e 

sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), no prazo de cinco (5) dias. 

CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão da(s) guia(s), referente a 

custas processuais, será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. O pagamento da Diligência do 

Oficial de Justiça, deverá ser feito mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicando 

no item Emissão de Guia de Diligência, deve-se preencher os campos e o 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 

todos os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na inscrição em Dívida Ativa do Estado ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DHESSIKA NUNES 

GOMES, digitei.

Colíder, 12 de dezembro de 2019

Douglas Ferreira Corsini Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50962 Nr: 1676-61.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Espólio de, 

EDITE DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que cumprindo o art. 26 da 

Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA disponibilizada em 

26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 Páginas 496-499, 

e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como, os artigos 482 

inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar o presente feito, considerando o pedido retro de suspensão 

da execução, para SUSPENDER O PROCESSO pelo prazo solicitado pela 

parte (30 dias).

 Decorrido o prazo solicitado, intimar a parte autora, por seu(ua)(s) 

procurador, para no prazo de 5 (cinco) dias (art. 922, parágrafo único, do 

CPC), dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 305-91.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO, IZABEL 

CRISTINA BAZZO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B

 FINALIDADE: Intimação do Advogado (a) (s) da parte exequente, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, retire na 1ª Secretaria, a Carta 

Precatória de penhora e avaliação, expedida nos autos, providenciando 

sua distribuição no Juízo Deprecado, comprovando em seguida tal 

distribuição, ou caso prefira, apresente comprovante de recolhimento de 

preparo, para que a mesma seja enviada diretamente por este Juízo ao 

Juízo Deprecado. INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado 

- através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso Endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/emissao), comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19573 Nr: 407-56.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&ML, ABT, ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogado (a,s) da parte Exequente, a fim de 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da penhora 

realizada nos autos de fls.266, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12334 Nr: 1003-25.1996.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BEZERRA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

(Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de 10 dias)

AUTOS N.º 1003-25.1996.811.0009 CÓDIGO 12334

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IRACI BEZERRA DA SILVA e ISABEL DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ANTONIO BEZERRA DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/10/1996

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO de Antônio Bezerra da Silva, Filiação: Luiz Bezerra da Silva e 

Isabel da Silva, data de nascimento: 10/02/1966, brasileiro(a), natural de 

Cruzeiro do Oeste/PR, solteiro(a), Endereço: Av. Dom Pedro, n° 149, Setor 

Oeste, Colider-MT, declarando-o INCAPAZ em razão da enfermidade que a 

acomete que a torna incapaz de autodeterminar-se e reger-se nos atos 

patrimoniais e negociais, NOMEANDO-LHE como curadoras sua genitora e 

sua irmã, apenas para fins patrimoniais e negociais, genitora a Sra. Isabel 

da Silva, Cpf: 01359503170, Rg: 1061366-8, Filiação: Ana Vicente Vieira e 

José Maria Silva, data de nascimento: 18/02/1948, brasileiro(a), natural de 

Primeiro de Maio- PR, viúvo(a),Lavradora, Endereço: Av. do Governador 

Nº 384 Setor Sul 932, Cidade: Colider-MT,-MT, sua irmã, Sra. IRACI 

BEZERRA DA SILVA, Filiação: Luiz Bezerra da Silva e Isabel da Silva, 

casado(a), do lar, Endereço: Av. dom Pedro, n° 149, Cidade: 

Colider-MT,-MT apenas para fins patrimoniais e negociais, impondo as 

curadoras o dever de prestação anual de contas e demais consectários 

legais, tudo com fulcro nos arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência.

SENTENÇA: Vistos.I - RELATÓRIO Trata-se de pedido de substituição de 

curatela proposto por ISABEL DA SILVA em desfavor de ANTÔNIO 

BEZERRA DA SILVA, filho interditado, e IRACI BEZERRA DA SILVA DE 

MELO, irmã e atual curadora. Afirma a parte requerente que o interditando 

passou a residir junto a ela e depender de seus cuidados, razão pela qual 

requer a regularização da curatela. O estudo psicossocial foi realizado e 

acostado às fls. 54/55. Visando o melhor interesse do incapaz, ISABEL 

requereu a curatela compartilhada do interditado com IRACI BEZERRA DA 

SILVA DE MELO, irmã e atual curadora. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido de curatela 

compartilhada entre a genitora e a irmã do interditado. II - 

FUNDAMENTAÇÃOParcial razão assiste à parte autora. Com efeito, restou 

demonstrado que a curatela compartilhada entre a genitora e a irmã do 

interditado atende ao melhor interesse do incapaz. Ademais, os 

documentos acostados aos autos e o estudo psicossocial realizado 

corroboram as alegações da parte requerente.Importante consignar que 

durante o processamento do feito foi instituída a Lei Federal 13.146/15 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência -, que, além de consagrar uma série 

de direitos e garantias aos seus destinatários, promoveu verdadeira 

reestruturação no âmbito da capacidade das pessoas naturais prevista no 

Código Civil. Nesse sentido julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO E CURATELA – DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE - INCAPACIDADE 

ABSOLUTA – AFASTADA – NÃO OBSERV NCIA DAS ALTERAÇÕES DO 

CÓDIGO CIVIL PELA LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA) – MANTIDA A CURATELA PARA FINS PATRIMONIAL E 

NEGOCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a pessoa com 

deficiência mental ou intelectual deixou de ser considerada absolutamente 

incapaz, porquanto a deficiência não afeta a plena capacidade. A curatela 

passou a ser vista como uma medida excepcional que seja proporcional 

às necessidades e circunstâncias de cada caso particular, que versará 

apenas aos atos relacionados aos direitos patrimonial e negocial, cabendo 

ao curador a prestação de contas de forma anual.” (Ap 84157/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C 

MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, DEFIRO o pedido de curatela compartilhada entre a 

genitora ISABEL DA SILVA e a irmã IRACI BEZERRA DA SILVA DE MELO, 

nomeando-as como curadoras do interditado ANTÔNIO BEZERRA DA 

SILVA, para fins patrimoniais e negociais, nos termos do art. 1.775 - A, do 

Código Civil. Consigne-se àquelas o dever de prestação anual de contas e 

demais consectários legais, tudo com fulcro nos arts. 84 e 85 da Lei 

Federal 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS olha-se o compromisso das curadoras consoante o 

§ 1º, do art. 759, do NCPC. Publique-se o decisório na forma do § 3º do 

art. 755 do NCPC, caso possível. Cientifique-se o Ministério Público. Após 

providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Eu, Irene Celiane Luque, digitei.

 Colíder - MT, 13 de dezembro de 2019.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58280 Nr: 2566-29.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME, JUAREZ 

MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-sesobre o auto de avaliação de fls. 

132/132vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43957 Nr: 856-13.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA MONICA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls. 186, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35549 Nr: 2557-77.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, ISRAEL MOYSES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls. 327, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52839 Nr: 276-75.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls.154/155, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99609 Nr: 1904-89.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls.123/124, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84697 Nr: 2086-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PADOVANI CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar-se sobre o ofício/COREJ de fls.131/132, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29151 Nr: 743-64.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PRECILIANA VUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre a decisão de fls. 104, e 

documentos de fls. 112/113, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 3083-73.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES FERREIRA, NILZA ADAMI LELIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, Vilma 

Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araújo Barbosa 

- OAB:MT/ 9.847, João Batista Ferreira - OAB:98.479, Nelson Feitosa 

- OAB:3839/MT

 Vistos.

Considerando a possibilidade de se atribuir efeitos infringentes no 

julgamento dos embargos de declaração, e em respeito ao artigo 9º do 

Código de Processo Civil, que estabelece que não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, INTIME-SE a 

parte executada para, querendo, se manifestar sobre os termos aduzidos 

no recurso de fls. 1096/1104, no prazo de cinco (5) dias.

Após, à conclusão para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58538 Nr: 167-90.2012.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA MERETZ TEIXEIRA, MARIA IVETE TEIXEIRA DE 

LIMA, ODIVAL LARA DE LIMA, VALDECI TEIXEIRA, ELIZANGELA FLORA 

LOPO TEIXEIRA, LUCILENE APARECIDA TEIXIRA CALDEIRA, NILTON 

ROQUE TEIXEIRA, ILETE TEIXEIRA DE AMORIM, SIVALDO TELES DE 

AMORIM, JOÃO BATISTA TEIXEIRA, GELSA DA SILVA TEIXEIRA, LUCAS 

TEIXEIRA, JOSÉ LAURECI TEIXEIRA, LEIRI DA APARECIDA DOS SANTOS 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SOARES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON PLENS, para 

devolução dos autos nº 167-90.2012.811.0009, Protocolo 58538, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001584-17.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAGNO ALMEIDA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CURTI DOS SANTOS OAB - SP391828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. MACIEL MARTINS - ME (REU)
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Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001584-17.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

MAGNO ALMEIDA DE FREITAS REU: M. MACIEL MARTINS - ME Vistos. 

Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência” ajuizada por JOSÉ MAGNO 

ALMEIDA DE FREITAS em face de M MACIEL MARTINS- ME. Aduz o autor 

na inicial, em síntese, que é aluno/cliente da requerida, instituição de 

ensino onde cursa Bacharelado em Letras, na modalidade EaD – 

Educação a Distância. Expõe que, por conta de crises financeiras que o 

assolou, deixou de adimplir com as mensalidades e taxas de rematrícula 

do curso a partir do mês de junho de 2016, o que foi objeto de um acordo 

entre as partes, no qual o autor se comprometeu a pagar a quantia de R$ 

6.290,25 (seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) 

mediante uma entrada de R$ 635,05 (seiscentos e trinta e cinco reais e 

cinco centavos) e mais 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas de 

R$ 565,52 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), com vencimento para todo dia 20 de cada mês, a iniciar em 20 

de fevereiro de 2019 e encerrar em 20 de novembro de 2019. As parcelas 

do acordo seriam pagas em concomitância com a mensalidade do curso, 

no valor de R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). O 

autor conta que, então, no dia 29 de agosto de 2019, quando estava no 

interior da sala de aula em um dos polos da requerida, foi surpreendido 

pelo coordenador do curso “Marcos”, que o convidou a se retirar da sala, 

afirmando que o mesmo estava proibido de realizar a prova, uma vez que 

estava em mora com a instituição requerida quanto ao pagamento do 

acordo. O autor aduz, porém, que estava com as mensalidades do acordo 

em dia, embora estive com a mensalidade regular do curso em atraso por 

quase um mês. Aduz que a conduta da requerida foi arbitrária e lhe 

causou constrangimento. Pleiteia ressarcimento por danos morais e 

requer, como medida de urgência, o deferimento de tutela antecipada, a 

fim de que seja autorizado a participar das atividades pedagógicas, em 

especial para realizar as atividades avaliativas (provas), inclusive com a 

reaplicação da avaliação que foi proibido de fazer. É o sucinto relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor, o que poderá ser revisto a qualquer tempo, 

acaso inverídica a alegada hipossuficiência econômica. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, 

deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Com a devida licença, entendo que os documentos 

colacionados ao feito não são aptos ao ponto de evidenciar, pelo menos 

em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito requerido. É que 

embora seja vedada a suspensão de provas escolares, a retenção de 

documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades 

pedagógicas por motivo de inadimplemento, nos moldes do art. 6º da Lei 

nº. 9.870/99, é lícito à instituição de ensino impedir a renovação de 

matrícula do aluno que se encontra inadimplente com as mensalidades dos 

semestres anteriores, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – 

MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – DÉBITOS 

ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada e requerida em caráter incidental, será concedida diante de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, inexistindo risco de irreversibilidade do 

provimento antecipatório (art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo 

Civil). É ônus do aluno que alega não possuir débitos com a instituição de 

ensino fornecer a prova de que os pagamentos das mensalidades foram 

devidamente realizados, seja na forma direta e pessoal, seja através do 

aditamento do Financiamento Estudantil (FIES). É lícito à instituição de 

ensino impedir a renovação de matrícula do aluno que se encontra 

inadimplente com as mensalidades dos semestres anteriores. (TJ-MT - 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado: 10129476220188110000 MT, 

Relator: Dirceu Dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019 – destaques 

acrescidos). No caso, o autor expõe na inicial que, no dia 27 de agosto de 

2019, uma funcionária da parte requerida entrou em contato consigo para 

informar que o ele não havia sido rematriculado no curso, porque havia 

descumprido o acordo firmado anteriormente com a instituição. Assim, não 

se descarta a hipótese de que o autor fora impedido de assistir as aulas 

porque não fora rematriculado no curso, e não somente porque atrasou as 

parcelas do acordo firmado anteriormente. Nesta hipótese, o ato da 

instituição de ensino impedir o acesso às aulas não configura abuso de 

direito, já que não é obrigada a ministrar aulas a quem não esteja 

regularmente matriculado. Por outro lado, o autor não juntou documento 

idôneo (com assinatura/anuência da instituição de ensino) que comprove o 

teor do acordo firmado com a parte requerida, assim como também 

colacionada comprovantes de pagamentos da mensalidade regular do 

curso somente até o mês de junho de 2019 (id 24075815), não havendo 

comprovação de pagamentos posteriores. Portanto, é necessária uma 

melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição plena, para aferir se há 

ou não, neste caso, direito ao pleito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a 

tutela de urgência pretendida, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito e 

considerando que a parte autora dispensou, expressamente na inicial, sua 

realização, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (art. 139, inc. VI, do CPC e Enunciado nº. 35 da 

ENFAM). CITE-SE a parte requerida para contestar o feito no prazo legal, 

sob pena das cominações de praxe. Após, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação. Em 

seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando 

sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo 

(art. 370, parágrafo único, do CPC). Então, tornem os autos conclusos 

para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002228-57.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA PAVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COLIDER/MT (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002228-57.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JONAS 

PEREIRA PAVAO REU: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

COLIDER/MT Vistos. Trata-se de “ação de restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência” proposta 

por JONAS PEREIRA PAVÃO em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial. Aduz o autor, em 

síntese, que lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por invalidez 

em 04 de abril 2014, todavia, a benesse foi suspensa em 31/07/2018, sob 

a alegação da Autarquia Previdenciária de não atendimento a convocação 

revisional. Conta que recorreu da decisão administrativamente, mas o INSS 

manteve a suspensão, apesar dos Laudos Médicos psiquiátricos e 

sentença já transitada em julgada afirmando que o mesmo não tem 

condições de exercer qualquer atividade laborativa. Expõe o autor que 

ingressou com novo pedido de benefício, administrativamente, mas o 

pedido foi recusado, sob a alegação de que não foi constatada, em exame 

realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o trabalho ou 

para atividade habitual. Continuou o requerente expondo que não está 

apto para o trabalho, tampouco para as atividades habituais, pois é 

portador de esquizofrenia e transtorno mental e sua incapacidade para o 

trabalho é permanente Com essas razões, postula a concessão da tutela 

de urgência antecipada para que o requerido implemente, desde já, a 

aposentadoria por invalidez. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob 

um juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da 
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requerente. De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus 

sic stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter o autor à perícia médica, a teor do disposto no 

dispositivo legal acima transcrito, de sorte que o reconhecimento, na via 

judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez não garante à parte autora a percepção perpétua do benefício e 

a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, o requerente não juntou 

documentos médicos atualizados que comprovem a sua incapacidade total 

para o labor, em razão do que se faz necessária a competente dilação 

probatória (diga-se, perícia médica), a fim de se verificar a configuração 

dos requisitos exigidos para a concessão do benefício perseguido. Por 

fim, também ausente o requisito do perigo na demora, porquanto não ficou 

satisfatoriamente demonstrado que a parte não possui outros meios de 

subsistência. Portanto, inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada 

vindicada. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001569-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA ALONSO CARBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001569-48.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ANA MARIA 

DE OLIVEIRA ALONSO CARBO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a emenda à 

inicial. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a 

qualquer tempo acaso inverídica a alegada hipossuficiência econômica. 

Cuida-se de “ação previdenciária – pedido de auxílio doença c/c 

aposentadoria por invalidez rural com pedido de tutela de urgência” 

proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA ALONSO CARBO em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, conforme razões 

expostas na peça vestibular. A parte autora pretende a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional, para determinar a imediata implantação do 

benefício auxílio doença pela requerida. É o que merece registro. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar de existir parecer 

médico particular atestando sua enfermidade, não ficou clara a sua 

incapacidade laborativa - nem é possível constatar, de plano, que a parte 

requerente possui condição de segurada especial da seguridade social. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

parte autora tem ou não direito à declaração do benefício previdenciário 

vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. L. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000201-38.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: M. I. L. D. 

S. EXECUTADO: JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO Vistos. Cuida-se de 

ação de execução de alimentos tendo como partes as em epígrafe. Em 

manifestação ao id. 22049391, o executado requer a suspensão da ordem 

de prisão decretada nos autos e a extinção da execução, argumentando 

que adimpliu integralmente o débito em execução. É o que merece registro. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados pelo 

executado não prosperam. De proêmio, verifica-se que a obrigação 

alimentar fora fixada no patamar de 69% (sessenta e nove por cento) do 

salário mínimo, conforme documentos acostados à inicial, porém, o 

executado sempre efetuou os pagamentos aquém da quantia realmente 

devida, conforme ele mesmo descreveu na sua peça defensiva. Frise-se 

que os argumentos de dificuldade financeira do alimentante e de 

insuportabilidade da pensão alimentícia homologada judicialmente não 

ilidem sua responsabilidade quanto à obrigação alimentar e, por via direta, 

não tem o condão de afastar a imposição da medida coercitiva de prisão 

civil, restando-lhe o manejo da ação revisional autônoma, acaso entenda 

pertinente. Assim, NÃO ACOLHO a justificativa apresentado pelo 

executado. RENOVE-SE o mandado de prisão civil expedido em desfavor 

da parte executada e REGISTRE-SE no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão – BNMP. Sem embargo, OFICIE-SE às Delegacias de Policia Civil e 

Militar desta Comarca de Colíder/MT, instruindo com cópia do mandado de 

prisão e com o endereço do executado para cumprimento. Deixo para 

apreciar o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé no momento 

oportuno. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001065-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE MARQUES LEANDRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DOUGLAS TEIXEIRA GOIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001065-76.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: NAYANE 

MARQUES LEANDRO EXECUTADO: MAICON DOUGLAS TEIXEIRA GOIS 

Vistos. Considerando que o débito de caráter alimentar ainda não foi 

satisfeito, é necessária a renovação do mandado de prisão cível em 

desfavor do executado. Desta feita, EXPEÇA-SE novo mandado de prisão 

civil em desfavor da parte executada. REGISTRE-SE o mandado de prisão 

no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Sem embargo, 

OFICIE-SE às Delegacias de Policia Civil e Militar desta Comarca de 

Colíder/MT, instruindo com cópia do mandado de prisão e com o endereço 

do executado para cumprimento. Ainda, DETERMINO a inclusão da parte 

executada no cadastro de inadimplentes, o que faço com espeque nos 

artigos 528, § 1º e 782, § 3º, ambos do CPC. EXPEÇA-SE certidão de 

inteiro teor da sentença, obedecendo-se ao preceito do art. 517, § 2º, do 

CPC, para fins de protesto – art. 528, § 1º, do CPC. INDEFIRO o pedido de 

suspensão da CNH do executado, porquanto o patrimônio do devedor é 

que deve garantir o pagamento de suas dívidas, afastada a aplicação de 

medidas demasiadamente gravosas e desnecessárias ao momento. Por 

fim, INDEFIRO os demais pedidos formulados na petição de id. 22737145, 

eis que a presente execução tramita pelo rito prisional, que é incompatível 

com as medidas expropriatórias requeridas - consoante remansosa 

jurisprudência. Consigna-se que se o exequente pretende fazer uso dos 

meios expropriatórios, deverá requerer a conversão da ação para o 

respectivo rito. INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000983-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000983-45.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SONIA 

APARECIDA CANDIDO REU: CAB COLIDER LTDA Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” tendo como partes as em epígrafe. Fundamenta a autora na 

inicial, em síntese, que é usuária dos serviços de fornecimento de água 

potável oferecidos pela parte requerida, sob a unidade consumidora nº. 

8455-7. Aduziu que, no dia 10 de dezembro de 2017, notou que não havia 

água em sua casa, sendo inteirada por alguns vizinhos de que 

funcionários da empresa requerida compareceram no endereço para a 

realização de uma vistoria. Expõe a requerente que, naquela ocasião, 

apenas sua residência ficou sem água potável, o que lhe causou 

constrangimento perante os demais vizinhos. Diz que entrou em contato 

com a requerida para questionar qual era o problema, mas não houve 

resposta. A autora relata que em nenhum momento deu causa a 

interrupção dos serviços, estando com todas as suas contas de água 

pagas em dia, além de que nenhum aviso de corte de água foi dado. 

Sustenta que o corte indevido gerou prejuízos morais e materiais, em 

relação aos quais requer reparação, bem como pleiteia seja concedida 

tutela antecipada de urgência para compelir a requerida a restabelecer de 

imediato os serviços de fornecimento de água. Em despacho ao id. 

20346316, o Juízo postergou a análise da medida liminar pleiteada para 

após a manifestação da parte requerida. Citada, a parte ré apresentou 

contestação ao id. 20556650. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o que merece registro. DECIDO. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sua 

peça contestatória, a parte requerida informa que o corte do fornecimento 

ocorreu em decorrência da fatura com referência de setembro/2017, no 

valor de R$ 47,04 (quarenta e sete reais e quatro centavos), que 

permanece pendente, segundo a ré, até a presenta data. Verifica-se nos 

autos que a parte autora depositou caução, no importe de R$ 219,67 

(duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), notadamente 

superior à dívida supostamente em aberto, o que possibilita a concessão 

da medida liminar pleiteada sem risco de prejuízo à parte requerida. Ainda 

assim, no tocante à continuidade dos serviços públicos, vale anotar que o 

Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento: "A Lei 

8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 

Federal, prevê, nos incisos I e II do § 3° do art. 6º, duas hipóteses em que 

é legítima sua interrupção, em situação de emergência ou após prévio 

aviso: (a) por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; 

(b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 

coletividade. Todavia, quando se tratar de cobrança de débitos antigos e 

consolidados, essa Corte firmou o entendimento de que é indevida a 

interrupção de serviço essencial, devendo os mencionados débitos serem 

cobrados pelas vias ordinárias de cobrança" (REsp 662.204-RS, Rel. Min. 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, Julgado em 20/11/2007). Portanto, é possível a 

interrupção do serviço na hipótese de inadimplemento do usuário, na 

forma do princípio da exceção de contrato não cumprido, no intuito de 

reprimir o enriquecimento sem causa, desde que, como visto, dois 

requisitos imprescindíveis estejam presentes: (a) atualidade dos débitos, e 

(b) prévio aviso do corte, a teor do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei nº 

8.987/95. No caso presente, o corte de fornecimento de água ocorreu, 

aparentemente (tendo em vista o momento processual), de forma irregular, 

haja vista que, ainda que inadimplente a usuária do serviço e mesmo que 

recente o débito, a concessionária não comprovou o efetivo aviso prévio 

de corte, nos termos da legislação de regência. Por outro lado, a arguição 

de supressão do hidrômetro da residência da autora em razão de fraude 

constatada por funcionários da empresa não tem o condão de, per si, 

suspender o fornecimento do serviço público essencial, porquanto o 

débito pretérito oriundo de preconizada fraude de consumo não ostenta o 

condão de mitigar o princípio da continuidade da prestação dos serviços 

de utilidade pública, conforme já se decidiu (mutatis mutandis): 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 

LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO POR 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO. Débito pretérito oriundo de preconizada fraude de consumo não 

ostenta o condão de mitigar o princípio da continuidade da prestação dos 

serviços de utilidade pública. Recurso de apelação e reexame necessário 

não prov idos .  (TJ-SP -  APL :  9260048122005826  SP 

9260048-12.2005.8.26.0000, Relator: Antônio Benedito Ribeiro Pinto, Data 

de Julgamento: 05/10/2011, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2011 – destaques acrescidos). Assim, a probabilidade 

do direito reside nos fundamentos acima delineados. Por outro lado, o 

perigo na demora reside no fato de que o fornecimento de água é um 

serviço público essencial, em razão do que deve ser observado o 

princípio da continuidade do serviço público essencial fornecido pela 

requerida. Assim, na hipótese dos autos, se mostra prudente seja acolhida 

a pretensão liminar da autora, haja vista a existência de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de 

água na sua residência. Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada perseguida para determinar que a requerida, no prazo máximo 

de cinco (5) dias corridos, restabelece o serviço de fornecimento de água 

na residência da autora, sob pena de aplicação de multa diária, que desde 

já fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada 

a R$ 8.000,00 (oito mil reais). INTIME-SE para cumprimento. Ainda, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação. PROCEDA-SE a serventia com a alteração do 

polo passivo, devendo constar ÁGUAS COLÍDER, conforme consta da 

inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL
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Processo Número: 1000128-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. H. N. (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

FABRICIO HALATENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000128-32.2019.8.11.0009. AUTOR(A): D. V. H. N., 

FABRICIO HALATENO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando que o 

requerida ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente citada, deixou 

transcorrer in albis o prazo previsto para apresentar contestação (id. 

19677033), DECRETO sua revelia, todavia, sem a aplicação dos efeitos 

materiais, ante a indisponibilidade dos direitos em litígio (art. 345, inc. II, do 

CPC). Neste sentido: APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO. AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. REVELIA. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO IMEDIATA E 

INCONDICIONADA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. I - Porque 

indisponível o direito da Fazenda Pública, contra ela não ocorre o efeito 

material da revelia. II - O acesso às ações e serviços de saúde é universal 

e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal 

(RE 195.192/RS). (TJ-RS - AC: 70044938405 RS, Relator: Genaro José 

Baroni Borges, Data de Julgamento: 19/10/2011, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2011 – destaques 

acrescidos). INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando 

sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo 

(art. 370, parágrafo único, do CPC). Após, tornem os autos conclusos 

para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON BIGOTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000413-59.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ILSON 

BIGOTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando que a parte requerida, devidamente citada, deixou 

transcorrer in albis o prazo previsto para apresentar contestação (id. 

20259508), DECRETO sua revelia, todavia, sem a aplicação dos efeitos 

materiais, ante a indisponibilidade dos direitos em litígio (art. 345, inc. II, do 

CPC). Neste sentido (destaques acrescidos): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - INSS - REVELIA - EFEITOS - 

INAPLICABILIDADE. Por pertencer á administração indireta e exercer 

atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não se aplica ao INSS 

os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 320, II do Código de 

Processo Civil. Havendo a necessidade de abertura de instrução 

probatória, mostra-se inaplicável a sistemática prevista no art. 515, § 3º, 

do CPC, não estando a causa madura para julgamento. Sentença anulada. 

(TJ-MG - AC: 10223120187735001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 10/06/2014). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

A SER CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REVELIA DO INSS. 

IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. [...] 3. A sentença julgou procedente 

o pedido inicial, nos termos do art. 330, do CPC, sem a oitiva de 

testemunhas, após decretar a revelia do INSS, por não ter apresentado 

contestação, apesar de devidamente intimado. 4. Inaplicável a revelia 

contra o INSS, por se tratar de direitos indisponíveis. (TRF-1 - AC: 51367 

TO 2007.01.99.051367-0, Relator: Desembargador Federal Néviton 

Guedes, Data de Julgamento: 08/08/2012, Primeira Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1 p .615 de 21/09/2012). INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). Após, 

tornem os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002094-98.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE DE 

CASTRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Intimadas para especificar as 

provas que desejavam produzir, apenas a parte autora se manifestou. 

Assim, DEFIRO a produção de prova testemunhal à parte autora, 

pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente feito. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro 

de 2020, às 15h00. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade e, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

testemunhas – além das já eventualmente arroladas – (art. 357, § 4º, do 

CPC). Salienta-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001367-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA (EXEQUENTE)

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU OAB - MT12390/O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001367-71.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: OSCAR 

NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES 
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NUNES DA SILVA SOBRINHO EXECUTADO: ALESSANDRO NICOLI Vistos. 

SUSPENDA-SE o curso do presente feito executório, como determinado 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

partes. Com o julgamento do conflito de competência nº. 

1018553-37.2019.811.0000 e do agravo de instrumento nº. 

1018657-29.2019.811.0000, tornem os autos conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001605-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BIRCHES CANO SIBILIN (EXECUTADO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001605-27.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: INVEST 

INCORPORACOES LTDA, FRANCIELE BIRCHES CANO SIBILIN, CARLOS 

BIRCHES SEBRIAN Vistos. INDEFIRO a liminar de arresto pleiteada pela 

parte exequente, pois, compulsando os autos, verifico que o presente 

feito executivo já se encontra na fase da prática de atos necessários à 

satisfação do débito, não havendo necessidade de adotar providências de 

resguardo, proteção e preservação dos direitos em litígio na presente 

sede processual. Não obstante, tem-se que a medida cautelar de arresto é 

excepcional, e demanda que o exequente apresente prova suficiente de 

que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas 

obrigações, o que não se vislumbra no presente caso. Certo é que a 

simples afirmação de que a parte devedora possui débitos negativados em 

cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte 

realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta 

à concessão da excepcional medida cautelar de arresto, porquanto não 

há nos autos a demonstração de conduta tendente a alienar o patrimônio. 

No mais, INDEFIRO o pedido de avaliação e penhora dos bens imóveis 

indicados na petição de id. 18612113, considerando que o pleito não 

segue a ordem preconizada pelo art. 835 do CPC. Vejamos: Art. 835. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da 

dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Apesar de não ter caráter absoluto, 

extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a referida 

ordem só não deve ser seguida quando comprovada “não somente a 

manifesta vantagem para o executado, mas também a ausência de 

prejuízo para o exequente” (STJ, REsp 1.168.543, Rel. Min. Sidney Beneti, 

julgado em 05.03.2013), o que não restou claramente demonstrado nos 

autos. Ademais, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da menor 

onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), de sorte que a solução que 

melhor concilia os interesses das partes na execução – do credor de ter o 

crédito satisfeito e do devedor de não ser demasiadamente prejudicado 

com a execução – é a que determina que se atenda à ordem prevista no 

art. 835 do CPC, de modo que, em restando frustradas as tentativas de 

penhora dos bens que precedem os imóveis na aludida gradação legal, 

não haverá óbice a que a constrição recaia sobre outros bens do dever. 

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5), 

impulsione o feito, a fim de especificar o modo a que pretende dar 

seguimento à execução. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000140-46.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: CARLOS 

EDUARDO FERREIRA EXECUTADO: CARLOS BIRCHES SEBRIAN Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Oficial de 

Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, os executados. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este Juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o Oficial de Justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará as citações com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se requerido, 

EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com a identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou 

indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002023-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E METALURGICA METAL LIDER LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002023-96.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: CONSTRUTORA E METALURGICA METAL LIDER 

LTDA - EPP Vistos. INDEFIRO o pedido formulado no petitório retro, uma 

vez que ainda não realizada a citação válida da parte executada. O objeto 

da intimação de id. 10769919, oriunda do “mandado de intimação” de id. 

10700474, foi de apenas cientificar a parte executada da data e hora para 

realização da audiência de conciliação, desservindo para citá-la dos 

termos desta demanda. Ante o exposto, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de dez (10) dias, impulsione o feito, pugnando pelo que 
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entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001721-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001721-67.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DENIS FERNANDO DA SILVA Vistos. Cuida-se 

de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe. Em manifestação 

ao id. 24112605, a parte exequente informa o adimplemento parcial da 

dívida em execução, pugnando pela extinção parcial da ação. É o que 

merece registro. DECIDO. Tendo havido o pagamento em parte do débito 

pelo executado, impõe-se a extinção parcial do processo em face da 

quitação da dívida fiscal. Destarte, aduz o art. 924, inciso II, do CPC que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, 

do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi paga 

parcialmente pela parte executada, conforme declaração do próprio 

exequente. Assim, em face do cumprimento parcial da obrigação de pagar 

quantia certa, necessária a extinção do feito quanto ao que já foi pago. 

Ante o exposto, JULGO E DECLARO PARCIALMENTE extinto o processo, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, frente à quitação dos débitos inscritos em 

face dos imóveis de matrícula 1085, 1086, 1087 e 1329, com base no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Quanto à continuidade do feito, 

INDEFIRO o pedido de penhora online formulado no petitório de id. 

24112605, uma vez que ainda não realizada a citação válida da parte 

executada. O objeto da intimação de id. 10858953, oriunda do “mandado 

de intimação” de id. 10699760, foi de apenas cientificar a parte executada 

da data e hora para realização da audiência de conciliação, desservindo 

para citá-la dos termos desta demanda. Ante o exposto, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de dez (10) dias, impulsione o feito, 

pugnando pelo que entender de direito. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001126-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSIEL DOS SANTOS BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001126-34.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: OSIEL DOS SANTOS BATISTA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para pagar a dívida ou garantir a execução, 

conforme requerido na petição retro (ID. 22534730). INDEFIRO a medida 

cautelar de arresto pleiteada pela parte exequente, porquanto se trata de 

medida excepcional, e demanda que o exequente apresente prova 

suficiente de que a parte executada realiza atos tendentes a frustrar o 

cumprimento de suas obrigações, o que não se vislumbra no presente 

caso. Certo é que o simples fato de ser devedor não configura prova 

suficiente de que o executado realiza atos tendentes a frustrar o 

cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional 

medida cautelar de arresto, porquanto não há nos autos a demonstração 

de conduta tendente a alienar o patrimônio. Após, tornem conclusos para 

novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002018-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA COLIDER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002018-74.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: METALURGICA COLIDER LTDA - ME Vistos. 

INDEFIRO o pedido formulado no petitório retro, uma vez que ainda não 

realizada a citação válida da parte executada. O objeto da intimação de id. 

10740871, oriunda do mandado de intimação de id. 10700247, foi de 

apenas cientificar a parte executada da data e hora para realização da 

audiência de conciliação, desservindo para citá-la dos termos desta 

demanda. Ante o exposto, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de dez (10) dias, impulsione o feito, pugnando pelo que entender de 

direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000215-85.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDO HENRIQUE PEDROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000215-85.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DANIEL FERNANDO HENRIQUE PEDROZO 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para pagar a dívida, conforme 

requerido na petição retro. INDEFIRO a medida cautelar de arresto 

pleiteada pela parte exequente, porquanto se trata de medida excepcional, 

e demanda que o exequente apresente prova suficiente de que a parte 

executada realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas 

obrigações, o que não se vislumbra no presente caso. Certo é que o 

simples fato de ser devedor não configura prova suficiente de que o 

executado realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas 

obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto, 

porquanto não há nos autos a demonstração de conduta tendente a 

alienar o patrimônio. Após, tornem conclusos para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000279-03.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. DE SOUZA NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000279-03.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: M. L. DE SOUZA NASCIMENTO - ME Vistos. 

INDEFIRO o pedido formulado no petitório retro, uma vez que ainda não 

realizada a citação válida da parte executada. O objeto da intimação de id. 

10745467, oriunda do mandado de intimação de id. 10699628, foi de 

apenas cientificar a parte executada da data e hora para realização da 

audiência de conciliação, desservindo para citá-la dos termos desta 

demanda. Ante o exposto, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de dez (10) dias, impulsione o feito, pugnando pelo que entender de 

direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 1000269-22.2017.8.11.0009 – PJE

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCINÉIA CARVALHO SILVA

PARTE REQUERIDA: GILCINÉIA CARVALHO MACIEL

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO de GILCINÉIA CARVALHO MACIEL, brasileira, solteira, 

portadora da cédula de identidade (RG) n.º 3061259-4, expedida pela 

SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n.º 022.053.651-18, residente e 

domiciliada na Rua Luiz Aldori Neves Fernandes, n.º 129, Bairro Centro, 

Colíder/MT, CEP: 78500-000, em razão da enfermidade que a acomete que 

o torna incapaz de autodeterminar-se e reger-se nos atos da vida civil, 

NOMEANDO-LHE como curadora sua genitora, Sr.ª LUCINÉIA CARVALHO 

SILVA, apenas para os atos negociais e patrimoniais, na determinação do 

art. 1.775 do Código Civil, impondo a elas o dever de prestação anual de 

contas e demais consectários legais, tudo com fulcro nos art. 84 e 85 da 

Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.

SENTENÇA: Vistos. I – RELATÓRIO Trata-se de ação de interdição e 

curatela ajuizada por Lucinéia Carvalho da Silva em face da interditanda 

Gilcinéia Carvalho Maciel, devidamente qualificada nos autos. Segundo a 

inicial, GILCINEIA é portadora de Paralisia Cerebral, (CID 6.80), não 

possuindo capacidade de reger os atos de sua vida, pelo que a parte 

autora postulou a procedência do pedido com o decreto de interdição da 

parte ré. Deferiu-se a gratuidade da justiça, nomeou-se a genitora da 

interditanda como curadora provisória da parte ré e designou-se audiência 

para exame e interrogatório desta (Num. 5008000 - Pág. 1), solenidade 

que foi efetivamente realizada com a nomeação de curador especial (Num. 

6052770 - Pág 1/2). Contestação por negativa geral dos fatos acostada ao 

Num. 6800068 - Pág. 1. Laudo pericial e relatório de atendimento 

psicossocial acostados ao Num. 10093509 - Pág. 1/2 e Num. 12556001 - 

Pág. 1/2, respectivamente. O Ministério Público manifestou-se pela 

procedência da pretensão deduzida na inicial (Num. 13794340 - Pág. 1/4), 

sem qualquer resistência pela parte ré (Num. 12625637). II – 

FUNDAMENTAÇÃO Presentes as condições da ação e os pressupostos 

de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Parcial razão assiste à parte autora. A 

incapacidade do(a) interditando(a) restou devidamente demonstrada por 

meio dos documentos e relatórios médicos acostados à exordial, bem 

como do laudo pericial ao Num. 10093509 - Pág. 1/29, o qual concluiu o 

fato daquele ser portador(a) de paralisia Cerebral (CID 6.80). Importante 

consignar que foi instituída a Lei Federal 13.146/15 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência -, que, além de consagrar uma série de direitos e 

garantias aos seus destinatários, promoveu verdadeira reestruturação no 

âmbito da capacidade das pessoas naturais prevista no Código Civil. No 

respeitante, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA – 

DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE - INCAPACIDADE ABSOLUTA – AFASTADA – 

NÃO OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI 

13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – MANTIDA A 

CURATELA PARA FINS PATRIMONIAL E NEGOCIAL - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), a pessoa com deficiência mental ou intelectual 

deixou de ser considerada absolutamente incapaz, porquanto a 

deficiência não afeta a plena capacidade. A curatela passou a ser vista 

como uma medida excepcional que seja proporcional às necessidades e 

circunstâncias de cada caso particular, que versará apenas aos atos 

relacionados aos direitos patrimonial e negocial, cabendo ao curador a 

prestação de contas de forma anual." (Ap 84157/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). 

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e 

art. 755 do NCPC para decretar a interdição de GILCINÉIA CARVALHO 

MACIEL, nomeando-lhe como curador, apenas para fins patrimoniais e 

negociais, sua genitora, LUCINEIA CARVALHO DA SILVA, na 

determinação do art. 1.775 do Código Civil, impondo a esta o dever de 

prestação anual de contas e demais consectários legais, tudo com fulcro 

nos art. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos termos do 

art. 93 da Lei 6.015/73.Colha-se o compromisso da curadora consoante o 

§ 1º, do art. 759, do NCPC. Publique-se a presente sentença na forma do § 

3º do art. 755 do NCPC, caso possível. Cientifique-se o Ministério Público e 

a Defensoria Pública. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas 

e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Deixo de condená-la, 

entretanto, em honorários advocatícios, dada a postulação ministerial, na 

determinação do art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei 

Complementar Estadual 27/93. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Intimem-se. 

Publique-se. Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida 

inscrição no registro civil, arquivem-se os autos.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, Dia do Professor. Eu, 

Patrícia Novaes Costa Dominguez - Analista Judiciária, digitei. Colíder - MT, 

5 de dezembro de 2019. Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista 

Judiciária

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 1000508-26.2017.8.11.0009 – PJE

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA ANTONIN OLIVEIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO de PATRÍCIA ANTONIN OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 

solteira, inscrita no CPF sob o nº 989.567.281-00 e portadora do RG nº 
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1651638-9 SSP-MT , natural de Barra do Bugres/MT, nascida em 

03/06/1974, filha de Celestino Pinto de Oliveira e Doralia Oliveira da Silva, 

residente e domiciliada na Rua Goiás, nº 170, bairro Nossa Senhora da 

Guia, município de Colíder-MT, em razão da enfermidade que o acomete 

que o torna incapaz de autodeterminar-se e reger-se nos atos da vida 

civil, NOMEANDO-LHE como curadoras, as filhas a Sr.ª LUIZA FERNANDA 

BATISTA e FABIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA, apenas para os atos 

negociais e patrimoniais, na determinação do art. 1.775 do Código Civil, 

impondo a elas o dever de prestação anual de contas e demais 

consectários legais, tudo com fulcro nos art. 84 e 85 da Lei Federal 

13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo que a Interditada 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 

esta sentença.

SENTENÇA: Vistos. I – RELATÓRIO Trata-se de ação de interdição c.c. 

pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da 

interditanda PATRÍCIA ANTONIN OLIVEIRA DA SILVA. Segundo a inicial, 

PATRÍCIA é portadora de transtorno depressivo com presença de psicose, 

além de esquizofrenia, não possuindo capacidade de reger os atos de sua 

vida, pelo que a parte autora postulou a procedência do pedido com o 

decreto de interdição da parte ré. Recebeu-se a inicial designou-se 

audiência para exame e interrogatório desta e nomeou-se as filhas Luiza 

Fernanda Batista e Fabiana de Oliveira Almeida como curadoras 

provisórias (Num. 5836881 - Pág. 1/2). Na solenidade, interrogou-se a 

interditanda, nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, 

bem como perito do juízo para realização de laudo pericial, e, ao final, 

determinou-se a realização de estudo social pela equipe multidisciplinar e a 

expedição de ofício às Secretarias de Saúde e de Promoção Social 

municipais para o acompanhamento do caso (Num. 7372761 - Pág. 1/2). 

Quesitos da Defensoria Pública no Num. 8107767 - Pág. 1/2. Relatório 

social no Num. 8227594 - Pág. 1/3. Ofício da Secretaria Municipal de 

Saúde dando conta do atendimento prestado à interditanda e relatório de 

atendimento social (Num. 8826292 - Pág. 1/4). Quesitos do Ministério 

Público e manifestação pela manutenção das filhas como curadoras da 

interditanda (Num. 9042343 - Pág. 1/3). A Defensoria Pública 

manifestou-se pela procedência do pedido inicial independentemente de 

exame pericial com o abrigamento da interditanda em local diverso do qual 

reside, preferencialmente em instituição capacitada (Num. 9179387 - Pág. 

1/2). Pedido de esclarecimento da médica perita nomeada para realização 

do exame pericial a respeito de seus honorários, uma vez que profissional 

liberal sem qualquer vinculação estatal (Num. 9571920 - Pág. 1). Decisão 

que manteve a nomeação da médica perita com determinação de 

esclarecimento pela municipalidade a respeito de eventual vínculo 

profissional com aquela (Num. 10154101 - Pág. 1/2). Esclarecimento do 

município de que a aludida profissional não possui qualquer vínculo 

empregatício com a municipalidade (Num. 10351746 - Pág. 1/2, Num. 

10351760 - Pág. 1 e Num. 10403090 - Pág. 1). O Ministério Público 

manifestou igualmente pela procedência do pedido independentemente de 

exame pericial (Num. 10451743 - Pág. 2/3). Relatório técnico da Secretaria 

de Assistência Social no Num. 10451863 - Pág. 2. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Razão assiste ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Não obstante a segurança que é conferida pela produção de prova 

pericial, no sentir deste magistrado, em absoluta consonância com o 

pedido das partes e da aquiescência do Ministério Público, da oitiva da 

interditanda, a questão ficou bastante clara, como se pôde constatar de 

seu registro audiovisual, pelo que prescindível o exame médico. Ademais, 

a curatela pode ser a qualquer momento levantada caso cessada a causa 

que a determinou, na dicção do art. 756 do NCPC. Por esses motivos, em 

observância à economia processual e à razoável duração do processo, 

tendo em vista ainda a inexistência de litígio, deixo de proceder conforme o 

art. 753 do NCPC. Aliás, pode-se concluir a respeito da incapacidade dela 

por meio da leitura dos relatórios Num. 8227594 - Pág. 1/3, Num. 8826292 - 

Pág. 1/4 e Num. 10451863 - Pág. 2., os quais descrevem, dramaticamente, 

a ausência de autonomia com os seus próprios cuidados pessoais, o 

delicado estado de saúde física, mental e emocional, os inúmeros 

medicamentos de que faz uso, que nem mesmo consegue ministrar, as 

péssimas condições de sua residência e a negligência familiar para com 

seu bem-estar, dependendo muitas vezes de vizinhos até mesmo para se 

alimentar. Não obstante o desinteresse das filhas, mantém-se a curatela 

em nome delas, pois que a escusa apresentada - que a mãe é mentirosa e 

violenta - não se encontra no rol do art. 1.736 c.c. o art. 1.774 e art. 1.775, 

§ 1º, do Código Civil. No mais, importante consignar que foi instituída a Lei 

Federal 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência -, que, além de 

consagrar uma série de direitos e garantias aos seus destinatários, 

promoveu verdadeira reestruturação no âmbito da capacidade das 

pessoas naturais prevista no Código Civil. No respeitante, precedente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA – DEFICIÊNCIA MENTAL 

LEVE - INCAPACIDADE ABSOLUTA – AFASTADA – NÃO OBSERVÂNCIA 

DAS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI 13.146/2015 (ESTATUTO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – MANTIDA A CURATELA PARA FINS 

PATRIMONIAL E NEGOCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com o 

advento da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a 

pessoa com deficiência mental ou intelectual deixou de ser considerada 

absolutamente incapaz, porquanto a deficiência não afeta a plena 

capacidade. A curatela passou a ser vista como uma medida excepcional 

que seja proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso 

particular, que versará apenas aos atos relacionados aos direitos 

patrimonial e negocial, cabendo ao curador a prestação de contas de 

forma anual." (Ap 84157/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). Por fim, quanto ao pedido 

de abrigamento da interditanda em local diverso do qual reside, 

preferencialmente em instituição capacitada, não há elementos nos autos 

que autorizem a remoção compulsória da curatelada, até porque, com 

advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não pode ela sofrer 

qualquer tipo de discriminação, ainda mais provinda do Poder Judiciário. 

Dentro das limitações que possui, é assegurado à interditanda o direito ao 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas, podendo até mesmo se valer da tomada de decisão 

apoiada para o exercício do direito à moradia digna (art. 31 e seguintes da 

Lei 13.146/15). Nesse sentido, todos os relatórios realizados nos autos 

tiveram por foco a enfermidade da interditanda e alguma descrição a 

respeito de sua condição de vida. Não houve a verificação do interesse 

dela e da possibilidade de acomodação em entidade específica, como a 

Instituição Sociedade São Vicente de Paula - Casa dos Vicentinos, pois 

que, mudanças abruptas, como a do local de moradia, podem trazer mais 

malefícios que benefícios, máxime em pessoa que sofre de transtornos 

mentais com histórico de vida bastante difícil (morte de filha, neto e outros 

familiares em tempo recente). Embora se saiba da saída de ambas as 

filhas da casa da genitora por divergências com esta, nem mesmo se 

trabalhou a família para uma possível reversão do quadro. Isto porque 

tanto Luiza quanto Fabiana residem nesta cidade, as quais exercem a 

curatela da genitora e possuem o dever constitucional de ampará-la na 

velhice, carência e enfermidade, consoante o art. 229 da CRFB/88: "Art. 

229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 

os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade." É que a regra da experiência comum pela 

observação do que ordinariamente acontece declina ser o acolhimento 

institucional a via mais fácil e cômoda, principalmente para aqueles que 

desconhecem os deveres de solidariedade impostos por lei para com 

outros membros da família, a exemplo dos arts. 133 e 244 do Código Penal 

e art. 90 da Lei 13.146/05, terceirizando assim a obrigação ao Poder 

Público sem qualquer consequência: "Art. 133 - Abandonar pessoa que 

está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer 

motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono: Pena 

- detenção, de seis meses a três anos. § 1º - Se do abandono resulta 

lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 

2º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de quatro a doze anos." "Art. 

244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de 

filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de 

ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes 

proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de 

pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem 

justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente 

enfermo: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a 

dez vezes o maior salário mínimo vigente no País." "Art. 90. Abandonar 

pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 

abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover 

as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado." Daí porque, por ora, imprescindível a instauração de 
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procedimento próprio perante o Ministério Público, caso assim entenda o 

digno membro, para a aplicação de medidas de proteção além de outras 

providências pertinentes, até porque foi noticiado pela equipe 

multidisciplinar que a interditanda recebe benefício de prestação 

continuada e que profissional da advocacia retém quase 50% (cinquenta 

por cento) dele (art. 89 da Lei 13.146/05), conforme Num. 8227594 - Pág. 

1: ...III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e art. 755 do 

NCPC para decretar a interdição de PATRÍCIA ANTONIN OLIVEIRA DA 

SILVA, nomeando-lhe como curadoras, apenas para fins patrimoniais e 

negociais, as filhas LUIZA FERNANDA BATISTA e FABIANA DE OLIVEIRA 

ALMEIDA, na determinação do art. 1.775 do Código Civil, impondo a elas o 

dever de prestação anual de contas e demais consectários legais, tudo 

com fulcro nos art. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Remeta-se cópia integral do 

processo ao Ministério Público para providências. Oficie-se à Secretaria 

de Saúde e de Assistência Social do Município de Colíder para que 

prestem, IMEDIATAMENTE, atendimento à interditanda pelo tempo que for 

necessário e até que outras medidas sejam fixadas, sem prejuízo da 

adoção de outras providências que julgarem pertinentes. Deixo de 

condenar a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, dada a postulação ministerial, na autorização do art. 18 da 

Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90, art. 3º, inciso IV, da Lei Estadual 

7.603/01, art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei 

Complementar Estadual 27/93. Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos termos do 

art. 93 da Lei 6.015/73. Colha-se o compromisso das curadoras consoante 

o § 1º, do art. 759, do NCPC. Publique-se a presente sentença na forma do 

§ 3º do art. 755 do NCPC, caso possível. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Intimem-se. 

Publique-se. Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida 

inscrição no registro civil, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Eu, Patrícia Novaes Costa Dominguez - Analista 

Judiciária, digitei. Colíder - MT, 5 de dezembro de 2019. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FABIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 20084909 ) e verso 

desses autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 

de FEVEREIRO DE 2020, ÀS 12H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001426-59.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

VALDECIR VICENTE DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:22792992) e verso 

desses autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 

de FEVEREIRO DE 2020, ÀS 17H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000811-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL PROVENZI FELDKIRCHER (RÉU)

VANDEL FELDKIRCHER (RÉU)

S FELDKIRCHER - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:13384929) e verso 

desses autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 

de FEVEREIRO DE 2020, ÀS 16H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANDERSON PECANHA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001802-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. AMABILI DE OLIVEIRA SANTOS - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 
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S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001291-47.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZET APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:25792720) e verso 

desses autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 

de FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-07.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA ANTUNES (EXECUTADO)

SERGIO FERNANDO ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:21955718) e verso 

desses autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 

de FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002174-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MESSIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002174-91.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ANTONIO 

MESSIAS DE SOUZA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os 

autos, em que pese haja o pedido de justiça gratuita, verifica-se que os 

documentos carreados a inicial, por ora, não são suficientes para 

confirmar a veracidade da alegação de insuficiência de recursos, verifico 

ainda, a ausência dos documentos pessoais da parte autora, documentos 

estes indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, INTIMEM-SE a 

parte requerente, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprovem sua situação de miserabilidade, ou, demonstre o pagamento 

das custas e taxas judiciais, bem como, cópias de seus documentos 

pessoais, sob pena de indeferimento da petição, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI TRAJANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001575-55.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GESSI 

TRAJANO DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Sem 

delongas, INDEFIRO o pedido de concessão da justiça gratuita para a 

realização do ato notarial, Id. nº 25397707, uma vez que este pode ser 

feito diretamente ao Cartório Extrajudicial competente, sendo inadequado 

exigir que o Poder Judiciário intervenha nesta postulação, ainda mais 

quando não recebida a inicial. Dessa forma, INTIME-SE NOVAMENTE a 

parte requerente para, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de que o nobre causídico, bem como a parte autora, 

compareçam pessoalmente ao Tabelionato de Notas competente para a 

lavratura do ato extrajudicial, procuração pública, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002230-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MESSIAS POSSETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002230-27.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: AIRTON DE SOUZA LIMA, MESSIAS 

POSSETTI Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, não há 

comprovação nos autos sobre o pagamento das custas e taxas judiciais. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando a 

irregularidade acima apontada, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001581-62.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI TRAJANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001581-62.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GESSI 

TRAJANO DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. Sem delongas, INDEFIRO o pedido de 

concessão de justiça gratuita para a realização do ato notarial, Id. nº 

25398529, uma vez que este pode ser feito diretamente ao Cartório 

Extrajudicial competente, sendo inadequado exigir que o Poder Judiciário 

intervenha nesta postulação, ainda mais quando não recebida a inicial. 

Dessa forma, INTIME-SE NOVAMENTE a parte requerente para, querendo, 

no prazo 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de que o nobre 

causídico, bem como a parte autora, compareçam pessoalmente ao 

Tabelionato de Notas competente para a lavratura do ato extrajudicial, 

procuração pública, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI TRAJANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001577-25.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GESSI 

TRAJANO DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Sem 

delongas, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita para a 

realização do ato notarial, Id. nº 25398075, uma vez que este pode ser 

feito diretamente ao Cartório Extrajudicial competente, sendo inadequado 

exigir que o Poder Judiciário intervenha nesta postulação, ainda mais 

quando não recebida a inicial. Dessa forma, INTIME-SE NOVAMENTE a 

parte requerente para, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de que o nobre causídico, bem como a parte autora, 

compareçam pessoalmente ao Tabelionato de Notas competente para a 

lavratura do ato extrajudicial, procuração pública, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001563-41.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001563-41.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA NUNES DA SILVA RÉU: BANCO PAN Vistos etc. Sem 

delongas, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita para a 

realização do ato notarial, Id. nº 25397130, uma vez que este pode ser 

feito diretamente ao Cartório Extrajudicial competente, sendo inadequado 

exigir que o Poder Judiciário intervenha nesta postulação, ainda mais 

quando não recebida a inicial. Dessa forma, INTIME-SE NOVAMENTE a 

parte requerente para, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de que o nobre causídico, bem como a parte autora, 

compareçam pessoalmente ao Tabelionato de Notas competente para a 

lavratura do ato extrajudicial, procuração pública, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002229-42.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOUBHIA & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ERNESTO FLUMIAN OAB - SP213274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002229-42.2019.8.11.0009. AUTOR(A): SOUBHIA 

& CIA LTDA RÉU: FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que, não há comprovação nos autos 

sobre o pagamento das custas e taxas judiciais. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002214-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. D. S. -. M. (REQUERIDO)

J. P. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002214-73.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: JOSE 

PAULO BATISTA DA SILVA - ME, JOSE PAULO BATISTA DA SILVA 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, não há comprovação nos 

autos sobre o pagamento das custas e taxas judiciais. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando a irregularidade acima 

apontada, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001123-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE CLEMENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001123-45.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: KAROLAINE CLEMENTINO DA 

SILVA Vistos etc. Em razão da decisão de Id. nº 21304542 que determinou 

a emenda a inicial para que o requerente comprove a mora da devedora, já 
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que infrutíferas as notificações extrajudiciais ao endereço da parte 

requerida, conforme já explanado no bojo da decisão, na eventualidade de 

não ser possível a entrega da correspondência na residência do 

destinatário, e esgotados os meios de se localizar o paradeiro do autor, 

apregoa a possibilidade de que a intimação ocorra por edital mediante 

protesto do título. Conforme a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

É firme a jurisprudência no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O tribunal de origem, 

apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa de notificação 

extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não foi 

concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar incursão 

no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice da Súmula 

nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 520.876/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). (negritei). “A partir da vigência da Lei nº 

13.043/14, a constituição em mora passou a ser possível através da 

comprovação do envio de uma simples notificação extrajudicial por via 

postal com o aviso de recebimento para o endereço do devedor, podendo 

ser feita por escritório de advocacia, restando desnecessário o intermédio 

dos cartórios para essa finalidade” (Agravo de Instrumento nº 

4002244-16.2018.8.04.0000, 3ª Câmara Cível do TJAM, Rel. Nélia Caminha 

Jorge. j. 28.05.2018). Contudo, no caso dos autos, a notificação 

extrajudicial não fora recebida, não possuindo o condão de constituir o 

devedor em mora. Deste modo, “a mora do devedor deve ser comprovada 

por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos 

e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada 

a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar 

o devedor, pelo protesto do título por edital” (AgInt no Agravo em Recurso 

Especial nº 889.096/PR (2016/0075835-5), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul 

Araújo. j. 04.08.2016, DJe 12.08.2016). Assim, por todo o exposto, acolho 

o pedido formulado ao Id. n° 22208206, sendo assim, DEFIRO a dilação do 

prazo por 45 (quarenta e cinco) dias para que o requerente cumpra a 

decisão já exarada nos autos, sob pena de extinção. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se a Secretaria e façam-me 

os autos conclusos. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002173-09.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI GALLO CARFI (EXECUTADO)

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002173-09.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: DOUGLAS BISPO DOS SANTOS, SUELI 

GALLO CARFI Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, não há 

comprovação sobre o pagamento das custas e taxas judiciais. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando a 

irregularidade acima apontada, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001559-04.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CANOTTO CONTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001559-04.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ROSA CANOTTO CONTINI RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Sem 

delongas, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita para a 

realização do ato notarial, Id. nº 25396116, uma vez que este pode ser 

feito diretamente ao Cartório Extrajudicial competente, sendo inadequado 

exigir que o Poder Judiciário intervenha nesta postulação, ainda mais 

quando não recebida a inicial. Dessa forma, INTIME-SE NOVAMENTE a 

parte requerente para, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de que o nobre causídico, bem como a parte autora, 

compareçam pessoalmente ao Tabelionato de Notas competente para a 

lavratura do ato extrajudicial, procuração pública, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000384-72.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSCELINO DE OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:18403829) e verso 

desses autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 

de FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001612-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO MACIEL OAB - MT0005983A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO (REQUERIDO)

ADAO DANTAS DE MENEZES (REQUERIDO)

JOSE FISCHER (REQUERIDO)

COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001662-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:24738349), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 16H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000812-54.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANILSON BRITO DOS SANTOS OAB - MT26627/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26773946), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 31 de JANEIRO DE 

2020, ÀS 12H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001848-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA ANTUNES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002146-26.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27141076), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 14H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002145-41.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27141056), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 17 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 15H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REILA MARCIA BORGES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado (conforme 

documento de id. 27857125, em Cáceres-MT).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001685-54.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIGRAOS LTDA - EPP (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001812-89.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOMINGOS SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES RIBEIRO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:25793896), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 12H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001386-77.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER AGUSTINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:22510597), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 13H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS K1 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES OAB - RS36190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:24185302), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 13H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002023-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERNANDES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Supermercado Catarinense (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26950362), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 14H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001458-64.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO NICOLAU DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:22811276), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 14H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001657-86.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE DE MOURA OAB - MT26495/O (ADVOGADO(A))

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DA COSTA FARIA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26255604), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 15H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002149-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN JUNIOR DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (RÉU)

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27145797), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 15H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000422-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA APARECIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI (EXECUTADO)

FABRICIO KRZYZANSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:21418317), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 16H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001186-70.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAQUIM BARBOSA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIL BREGALANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLEUZA FERREIRA BREGALANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:24637528), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 16H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000545-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO POLIDORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (RÉU)

ANDERSON PECANHA SANTOS (RÉU)

SUELI GALLO CARFI (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26607134), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 17H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001138-14.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO INSS E DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para 

comparecerem na Audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001136-44.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001135-59.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CORREA MONTIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001135-59.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ROSA CORREA MONTIER RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Em razão da participação desta 

Magistrada no evento “IV Encontro dos Cejusc’s do Estado de Mato 

Grosso”, a ser realizado em Cuiabá/MT, no dia 13 de novembro, em virtude 

da distância entre esta Comarca e o local do evento, que demanda de 

considerável tempo de deslocamento, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 30 de janeiro de 2020, às 15h30min. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder/MT, Data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001554-79.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:23960693), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 12H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 
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advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001133-89.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA ADELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001133-89.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

LOURDES DA SILVA ADELINO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Em razão da participação desta 

Magistrada no evento “IV Encontro dos Cejusc’s do Estado de Mato 

Grosso”, a ser realizado em Cuiabá/MT, no dia 13 de novembro, em virtude 

da distância entre esta Comarca e o local do evento, que demanda de 

considerável tempo de deslocamento, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 30 de janeiro de 2020, às 16h10min. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder/MT, Data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001131-22.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RAINOR DA SILVA FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001131-22.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LUIS 

RAINOR DA SILVA FEITOSA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Em razão da participação desta 

Magistrada no evento “IV Encontro dos Cejusc’s do Estado de Mato 

Grosso”, a ser realizado em Cuiabá/MT, no dia 13 de novembro, em virtude 

da distância entre esta Comarca e o local do evento, que demanda de 

considerável tempo de deslocamento, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 30 de janeiro de 2020, às 16h50min. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder/MT, Data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002183-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. F. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002183-53.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: NILTON ROGERIO FERREIRA RAMOS Vistos etc. 1) 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 2) Cuida-se de ação de 

busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, onde BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse do requerido NILTON ROGERIO 

FERREIRA RAMOS em decorrência da cédula de crédito bancária 

garantida por alienação fiduciária juntada no Id. n° 27282472. Como é 

reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar 

necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência. No caso 

judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente comprovada 

através da certidão de protesto, constante no Id. n° 27282477, Pág. 01. 

Assim sendo, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO 

a liminar de busca e apreensão do VEÍCULO Marca VOLKSWAGEN, 

Modelo SAVEIRO CS CITY G4. 1.6 8V FLEX 2P (AG) COMPLETO, Ano 

2008 e Modelo 2008, Cor PRATA, Chassi 9BWEB05W08P105448, Placa 

HTA-3320, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão porque determino a 

expedição do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, com as 

seguintes advertências: I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 

(cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, 

conforme o cálculo apresentado pelo credor, recebendo o bem livre de 

ônus; II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio do credor fiduciário; III) Também do cumprimento 

da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, 

sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do 

débito pago, ainda que a parte devedora já tenha depositado a 

integralidade da dívida; IV) Após a apreensão, o veículo será depositado 

em mãos do representante legal da parte autora; V) Deverá o devedor, no 

momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, entregar o 

bem e seus respectivos documentos. DEFIRO os benefícios do artigo 212, 

846 e § 2º do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001800-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARTUR BALERO BINDELA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃ?O PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO SUBNÃ?

CLEO DE GERENCIAMENTO VIRTUAL - APOIO - BI EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 2Âª VARA DE COLÃDER NÚMERO: 

1002327-95.2017.8.11.0009 PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS PARTES(S): FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO 

FILHO E OUTROS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da 

Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à 
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presença de Vossa Excelência, requerer o que segue. CONTESTAÇÃO 

pelas razões a seguir expostas. DA PETIÇÃO INICIAL A Parte Autora 

ajuizou a presente ação pretendendo a concessão/restabelecimento de 

benefício por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez), 

desde a DER/cessação, além da condenação do INSS no pagamento de 

custas processuais, juros de mora, correção monetárias, honorários 

advocatícios e demais despesas processuais. A parte adversa alega, em 

suma, que é segurada e não tem capacidade laborativa, fazendo jus ao 

benefício pleiteado. Em que pesem os argumentos declinados, o pedido 

exordial não merece acolhimento, uma vez que a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Portanto, não comprovou a parte que 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, conforme se verá adiante. DO DIREITO PRELIMINARMENTE: Da 

incidência da autotutela nos benefícios previdenciários. Ainda que o 

indeferimento do benefício tenha se dado por um único motivo, o 

ajuizamento da ação para impugnar o ato devolve ao Poder Judiciário a 

análise de todos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício 

previdenciários. Nesse contexto, na remota hipótese de o Juízo considerar 

comprovada a existência da incapacidade, deverá ainda averiguar a 

alegada qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima legal. 

A Jurisprudência Pátria vem decidindo dessa forma, a exemplo da TNU, 

consoante ementa a seguir transcrita: PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DOS 

MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICÁVEL. PRAZO DE REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO AINDA EM FLUIÇÃO. 

AMPLA DEFESA ASSEGURADA AO REQUERIDO, AO QUAL SÃO 

DEVOLVIDOS TODOS OS ELEMENTOS DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. PEDILEF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TNU, PEDILEF 

00599727120074013400, publicado em 18.11.2013) RESSALTA O RÉU 

QUE A QUALIDADE DE SEGURADO E A CARÊNCIA NÃO SÃO 

INCONTROVERSAS NO CASO SOB EXAME. Ora, não pode passar ao 

largo da análise deste ilustre juízo a aferição da qualidade de segurado da 

parte autora ou do cumprimento da carência mínima legal. No processo 

administrativo de concessão dos benefícios por incapacidade, o INSS, 

primeiramente, realiza a perícia médica com a finalidade de se aferir: a) se 

o requerente é realmente incapaz, b) qual a amplitude de sua incapacidade 

e c) qual a data inicial da incapacidade. Somente depois de definidos 

esses pontos é que o INSS passa à análise dos outros requisitos do 

benefício, quais sejam, d) a qualidade de segurado e e) a carência mínima 

legal. Ora, somente depois de apurada a data inicial da incapacidade (se 

houver) é que se pode aferir se, naquela data, o requerente possuía 

qualidade de segurado e a carência mínima. Assim, deve-se atentar para o 

caso concreto, analisando-se se na DII fixada pelo perito a parte possuía a 

qualidade de segurada e a carência necessária para o benefício. Caso o 

perito não fixe a DII, a jurisprudência dominante tem entendido que deve 

ser considerada como data de início da incapacidade a data da juntada do 

laudo pericial aos autos, salvo aplicação do art. 479 do CPC. Nesse caso, 

a análise dos demais requisitos deve levar em consideração a data da 

juntada do laudo. Ademais, deve ser aplicada a Súmula n.º 53 da TNU, 

segundo a qual: “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por 

invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao 

reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.” 

Acrescenta-se que não há nos autos documentos contemporâneos aos 

fatos que indiquem que a parte autora seja segurada especial. Não há nos 

autos início de prova material contemporânea ao período de carência. 

Nenhum dos documentos juntados são contemporâneos ao período de 

carência, que corresponde aos 12 meses anteriores à DII, ou seja, a parte 

deveria ter apresentado documentos que comprovassem o efetivo labor 

rural na qualidade de segurado especial no período de 12 meses antes da 

DII. Evidente, portanto, não se tratar de segurado especial no período de 

carência. Do atento exame dos autos, portanto, constata-se a inexistência 

de prova material. A pretensão da parte autora, portanto, afronta 

diretamente a Súmula n.º 34 da TNU, que assim dispõe: “Para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”. Notoriamente, cabia à parte 

autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que possuía a 

condição de segurada. Contudo, desse ônus não se desvencilhou a 

contento. Correta, portanto, a decisão administrativa. Dessa forma, não 

tendo sido atendidos os requisitos legais, o pedido formulado deve ser 

julgado improcedente. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-DOENÇA O auxílio 

doença é concedido tão somente a segurado da Previdência Social. 

Nestes termos, deve a parte autora comprovar que, uma vez filiado ao 

Regime Geral, continua na condição de segurado da Previdência Social. 

Com a perda da qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei nº 

8.213/91, não há qualquer direito à exigência do benefício previdenciário. 

Comprovada a qualidade de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir 

a carência mínima legal para o gozo do benefício. Ademais, a parte autora, 

para gozo do benefício, deve comprovar incapacidade TOTAL e 

TEMPORÁRIA para o exercício de seu trabalho ou sua atividade habitual, 

bem como deve demonstrar que a doença não é pré-existente à filiação ou 

à refiliação ao sistema previdenciário, conforme preconizado no artigo 59, 

parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.213/91. Por fim, os requisitos 

exigidos à concessão do auxílio-doença previdenciário, quais sejam, 

qualidade de segurado, cumprimento de carência mínima legal e 

incapacidade para o trabalho, devem estar presentes 

CUMULATIVAMENTE, o que não restou demonstrado nestes autos, razão 

pela qual a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo do seu pretenso direito, conforme disciplinado no art. 373, 

inciso I, do CPC/2015. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A aposentadoria por invalidez é 

concedida tão somente a SEGURADO da Previdência Social. Nestes 

termos, deveria a parte autora ter comprovado que possuía condição de 

segurado da Previdência Social quando da incapacidade, o que não foi 

feito na presente ação. Com a perda/ausência da qualidade de segurado, 

nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.213/91, não há qualquer direito à 

exigência do benefício previdenciário. Ainda que comprovada a qualidade 

de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir a carência mínima legal 

para o gozo do benefício. Por fim, para gozo do benefício de 

aposentadoria por invalidez, a parte autora deve estar INCAPAZ de forma 

TOTAL E PERMANENTE para o exercício de QUALQUER atividade e deve 

mostrar-se insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Ademais, se presente a capacidade laboral, 

ainda que reduzida, descabe falar-se em aposentadoria por invalidez. 

Cumpre assim à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não 

foi feito nos presentes autos. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE Os 

danos sofridos pela parte autora não encontram correspondência nos 

tipos de sequelas incapacitantes previstos no Anexo III do Decreto n.º 

3.048/99, tipos estes que dão suporte à concessão do auxílio-acidente. 

Portanto, não há falar em concessão do auxílio-acidente, nos termos do 

artigo 86 da Lei nº 8.213/91, cujo teor transcreve-se a seguir: O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (...) (g. n.) Dessa forma, para a 

concessão do benefício de auxílio-acidente é imprescindível que a parte 

autora atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (i) existência de 

lesão ou doença consolidada; (ii) da lesão ou doença consolidada devem 

advir sequelas (cf. situações discriminadas no anexo III do Decreto 

3.048/99); (iii) redução, parcial e permanente, da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia; e, finalmente, iv) nexo etiológico entre 

a lesão ou moléstia incapacitante com o labor exercido. Vale ressaltar que 

o requisito (iv) acima referido é imprescindível para a concessão do 

benefício do auxílio-acidente fundado em acidente do trabalho, que é a 

única modalidade que se encontra dentro da competência jurisdicional da 

Justiça Estadual, por força da norma contida no art. 109, caput, da 

Constituição Federal. Como é cediço, compete à Justiça Federal o 

julgamento de causas relativas ao auxílio-acidente pleiteado em função de 

acidentes de outra natureza, que não a laboral. In casu, a parte autora não 

atende aos requisitos enumerados, especialmente no que concerne ao 

segundo item (a ocorrência de sequelas efetivamente incapacitantes, 

discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99) e ao terceiro item 

(redução, parcial e permanente, da capacidade para o trabalho), razão 

pela qual sua pretensão deve ser rechaçada. Note-se que, na espécie, 

não foi comprovada efetiva redução da capacidade laborativa. Ademais 

ainda que a incapacidade seja parcial, pode a parte autora exercer outras 

funções sem qualquer limitação. Nesse passo, convém lembrar que a 

infortunística não tem por escopo reparar o acidente ou a lesão, mas sim a 

efetiva ocorrência de incapacidade para o trabalho. Em razão de todo o 

exposto, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS REGRAS DE CARÊNCIA Quanto à 

carência, cabe destacar que a MP n.º 739/2016 inseriu o parágrafo único 

no art. 27 da Lei de Benefícios do RGPS, assim dispondo: "Parágrafo 

único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de 
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aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

previstos nos incisos I e III do caput do art. 25." Referida MP perdeu a 

vigência, contudo, da mesma forma, a MP n.º 767/2017 inseriu o art. 27-A 

na mencionada Lei, com a mesma redação: "Art. 27- A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de 

salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à 

Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput 

do art. 25." A Lei n.º 13.457/2017 trouxe nova redação, prevendo que, 

nos casos de perda da qualidade de segurado, a parte deve cumprir 

metade da carência, nos seguintes termos: "Art. 27-A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da 

nova filiação à previdência social, com metade dos períodos previstos nos 

incisos i e iii do caput do art. 25 desta lei." A mais recente MP n.º 

871/2019, alterou novamente o art. 27-A, trazendo nova regra: "Art. 27-A. 

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão 

dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de 

salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a 

partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25." 

Nesse sentido o Tema n.º 176 da TNU: "Constatado que a incapacidade 

do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu 

ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, 

aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas." Dessa forma, 

quanto à carência, o pedido deve ser analisado conforme a norma vigente 

na DER, levando-se em consideração a DII. DA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE LABORAL - PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA Para que o benefício de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo seja devido: (i) 

qualidade de segurado; (ii) incapacidade para o exercício de qualquer 

atividade que lhe garanta a subsistência, no caso de aposentadoria por 

invalidez, ou incapacidade temporária para atividade habitual, no caso de 

auxílio doença; (iii) carência mínima legal. No presente caso, a parte autora 

apenas diz que se encontra, atualmente, incapaz de exercer atividade 

laboral, razão pela qual preencheria os requisitos do benefício de 

auxílio-doença. Contudo, não merecem prosperar as alegações feitas na 

exordial. Isso porque os exames médicos periciais realizados na esfera 

administrativa foram presididos por médico do INSS, habilitado a avaliar a 

capacidade e incapacidade laboral dos segurados. Nesse sentido, tais 

exames são técnicos, razão pela qual, afastada a incapacidade laboral 

pelo médico perito do INSS, não há que se falar em preenchimento dos 

requisitos para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Inclusive, a 

perícia feita pelo médico do INSS é ato legítimo praticado pela autarquia 

previdenciária, militando em seu favor a PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E 

VERACIDADE. Assim, caso a parte submetida a exame deseje contrariar 

as conclusões do médico em juízo, deve trazer elementos de ordem 

igualmente técnica, a fim de afastar a presunção de certeza do exame 

médico pericial feito no âmbito administrativo. Vê-se que o requerente, em 

nenhum momento, trouxe tais elementos. Apenas alega que está 

incapacitado. Pelo exposto, vê-se que inexiste a alegada incapacidade 

laboral, motivo pelo qual é indevido o benefício postulado. DA 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Como o benefício pleiteado pelo 

requerente decorre de sua alegada incapacidade, é imprescindível a 

realização de prova pericial a cargo de médico especializado em perícias 

médicas ou na área de especialidade da doença do requerente. 

Registre-se que, sem que seja efetivamente constatada a incapacidade 

laboral do requerente, torna-se impossível a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, uma vez que ausente um 

dos requisitos exigidos pela lei previdenciária. RESSALTA-SE QUE TAL 

PROVA É ÔNUS DO AUTOR. Após a perícia, esta autarquia poderá se 

manifestar quanto ao teor da prova, verificando ou não a incapacidade 

laboral da parte autora e a qualidade de segurado e carência na DII. TESES 

SUBSIDIÁRIAS SUCESSIVAMENTE: DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO Na 

remota hipótese de ser considerado devido o benefício pleiteado à parte 

autora, o que se admite apenas por argumentação, deverá o seu termo 

inicial ser fixado na data da juntada aos autos do laudo médico pericial, 

uma vez que se verificada tal incapacidade, ela será superveniente ao 

requerimento administrativo do benefício, pois na época também foi 

submetida à perícia, que concluiu pela sua capacidade, harmonizando, 

assim, com a melhor doutrina (presunção de legitimidade e veracidade dos 

atos administrativos) e jurisprudência (STJ, AGRESP 735329). Caso o 

perito não consiga fixar a DII, a DIB deverá ser fixada na data da juntada 

do laudo aos autos, conforme jurisprudência dominante. 

SUCESSIVAMENTE: DA FIXAÇÃO DA DCB Ainda sucessivamente, em 

caso de procedência do pedido, a DCB deve ser expressamente fixada 

por esse d. juízo em período razoável contado a partir da data do laudo. 

Constatada a incapacidade temporária pelo perito, decerto que o benefício 

a ser concedido deve ter natureza igualmente temporária. Da mesma 

forma, constatada a incapacidade parcial, cabe à parte autora se 

readaptar para outras funções compatíveis com suas limitações. Ora, 

sendo possível estipular uma data para o fim da incapacidade o juiz deve 

fazê-lo, havendo a possibilidade de pedir-se prorrogação em sede 

administrativa, mediante perícia a cargo do INSS. Não são raras as vezes 

em que há a recuperação ou readaptação da parte, mas não há a 

cessação do benefício. Em casos como esses, a Autarquia dificilmente 

consegue reaver os valores despendidos com os segurados que não 

mais estão incapacitados mas que, por ausência de determinação 

expressa na sentença sobre a data de cessação do benefício, continuam 

recebendo os valores indevidamente. A fixação da DCB é, em última 

análise, benéfica para todos segurados da Previdência Social, que 

também dependem do erário para auferir seus benefícios, e que são 

lesados quando, por ausência de mecanismo sentencial apto, precisam 

arcar com benefícios que deveriam ter sido cessados há bastante tempo. 

Vê-se, pois, que uma vez sendo possível ao expert fixar um lapso 

temporal razoável para a recuperação da aptidão laboral, é de rigor que a 

sentença prolatada seja expressa em fixar a DCB da benesse, com a 

ressalva de que, não sendo o interregno suficiente, poderá o segurado 

requisitar a prorrogação diretamente no INSS, sem maiores complicações. 

Tanto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou, no final de 2015, 

recomendação nesse exato sentido (RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 

CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15.12.2015): Art. 2º Recomendar aos Juízes 

Federais, aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, ao INSS e aos Procuradores Federais que atuam na 

representação judicial do INSS, nas ações judiciais que visem à 

concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, no quanto 

respectivamente couber, que: I - incluam nas propostas de acordo e nas 

sentenças a Data da Cessação do Benefício (DCB) e a indicação de 

eventual tratamento médico, sempre que o laudo pericial apontar período 

para recuperação da capacidade laboral, sem prejuízo de eventual 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício, de cuja análise 

dependerá a sua cessação, ou de novo requerimento administrativo para 

concessão de outro benefício; Seguindo tal linha de raciocínio, a 

Procuradoria-Geral Federal editou a Portaria nº. 258, de 13 de abril de 

2016, visando conferir eficácia às decisões judiciais proferidas sob o 

auspício de benefícios por incapacidade. Eis o seu parcial teor: Art. 3º O 

Procurador Federal oficiante poderá celebrar acordo judicial, reconhecer o 

pedido e deixar de recorrer com base no laudo do perito judicial que 

concluir pela incapacidade do segurado, ainda que não conste a 

participação de assistente técnico do INSS no processo. Art. 4º No caso 

específico do auxílio-doença, o Procurador Federal oficiante poderá deixar 

de recorrer de sentença ou de decisão judicial, inclusive as que concedam 

tutela provisória, quando o laudo do perito judicial tiver constatado a 

existência de incapacidade e a decisão ou sentença judicial tiver fixado a 

data de cessação do benefício - DCB. §1º Para os efeitos do caput, não 

tendo a sentença ou decisão fixado DCB, é recomendável o oferecimento 

de embargos de declaração com esse objetivo. §2º Se, após o 

oferecimento dos embargos de declaração, a sentença ou decisão judicial 

deixar de fixar DCB do auxílio-doença, caberá ao Procurador Federal 

oficiante avaliar a necessidade de interposição de recurso. No mesmo 

sentido, a legislação previdenciária passou a prever nos §§ 8º e 9º do art. 

60 da Lei n.º 8.213/91 que: §8º Sempre que possível, O ATO DE 

CONCESSÃO OU DE REATIVAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, JUDICIAL OU 

ADMINISTRATIVO, DEVERÁ FIXAR O PRAZO ESTIMADO PARA A 

DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) §9º Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) No mesmo sentido, a TNU ao firmar o Tema de n.º 164: "Por não 

vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do 
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auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova 

avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do 

benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por 

unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de 

auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de 

Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 

739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos 

previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de 

prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os 

motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, 

reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 

767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a 

sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de 

nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o 

segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de 

pagamento até a realização da perícia médica." Nota-se, pois, que a 

fixação da DCB tem o condão de conferir efetividade e celeridade às 

decisões judiciais, inclusive mediante sensível diminuição dos recursos 

interpostos. Ademais, a ausência de fixação da DCB na decisão judicial 

importa na cessação do benefício em 120 dias, caso não haja pedido de 

prorrogação por parte do interessado. SUCESSIVAMENTE: DEDUÇÃO DOS 

PERÍODOS EM QUE A PARTE AUTORA EXERCEU ATIVIDADE 

REMUNERADA Ainda de forma sucessiva, requer o réu a dedução dos 

períodos em que a autora exerceu atividade remunerada, conforme se 

apurar em fase de liquidação, diante da incompatibilidade do benefício 

pleiteado com o exercício de atividade remunerada. SUCESSIVAMENTE: 

DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS 

INACUMULÁVEIS Em caso de eventual procedência, requer o réu seja 

autorizada a dedução dos valores pagos à parte autora a título de 

benefícios inacumuláveis com o pleiteado, sob pena de enriquecimento 

sem causa e afronta ao art. 884 do CC. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS 

DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947 – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS 

AUTOS PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 24/09/2018 

– APLICAÇÃO NECESSÁRIA DA TR ATÉ O JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Insiste o INSS na correção monetária dos 

valores devidos nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei 11.960/2009, segundo entendimento firmado pelo STF no 

julgamento do RE 870.947. Como se sabe, o julgamento havido no referido 

recurso extraordinário não foi concluído, estando pendente de julgamento 

os embargos de declaração apresentados, faltando definição, entre 

outras questões, acerca da modulação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. No que atine à modulação dos efeitos da decisão, 

oportuno ressaltar que tal possibilidade foi expressamente contemplada no 

novel diploma processual em seu artigo 927, §3º, o qual permite a 

modulação nos casos em que a alteração abrupta de jurisprudência possa 

acarretar prejuízo ao interesse social e a segurança jurídica. Assim, caso 

sejam acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda 

Pública (INSS, UNIÃO e eventualmente outros entes federativos), 

modulando-se os efeitos da decisão, todas as decisões judiciais 

proferidas neste intervalo de tempo terão de ser revistas, implicando no 

abarrotamento do judiciário com a interposição de uma infinidade de 

recursos e ações rescisórias, congestionando ainda mais os órgãos 

judiciários, o que, em última análise, reflete na qualidade do serviço 

jurisdicional prestado aos jurisdicionados. Nesta senda, não remanesce 

dúvida de que a aplicação do precedente, ainda pendente de modulação 

dos efeitos, pode ensejar, e de certo ensejará, complicações nas fases 

de liquidação e execução do julgado, sobretudo se for acolhido eventual 

pedido de atribuição de efeito prospectivo. Na oportunidade, vale destacar 

que o Relator do referido Recurso Extraordinário, o Min. Luiz Fux, deferiu, 

no dia 24/09/2018, efeito suspensivo aos embargos de declaração 

opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do referido Recurso 

Extraordinário, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC/2015, 

entendendo que a imediata aplicação do decisum embargado pelas 

instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de 

modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode dar ensejo à 

realização do pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela 

Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças 

públicas. Eis o que consta da mencionada decisão: "In casu, sustentam os 

entes federativos embargantes, em apertada síntese, padecer o decisum 

embargado de omissão e contradição, em face da ausência de modulação 

de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação pelas instâncias a quo a 

dar causa a um cenário de insegurança jurídica, com risco de dano grave 

ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de 

valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação 

expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à 

modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando 

observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação 

otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros 

valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a 

proteção da confiança legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in 

casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de 

não concessão do efeito suspensivo pleiteado. (...) Desse modo, a 

imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes 

da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos 

da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de 

pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda 

Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. 

Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de 

declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento 

no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. Ministro LUIZ FUX Relator" 

Em resumo, de acordo com a referida decisão, sinaliza o Min. Luiz Fux, 

que há grande probabilidade de ser dado provimento aos embargos de 

declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947, e, por 

isso, a orientação lá firmada não deve ser observada pelas instâncias 

inferiores até que sobrevenha decisão definitiva sobre essa questão pelo 

STF, mantendo-se a aplicação da correção monetária de valores devidos 

pela Fazenda Pública conforme prescrição contida no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ante o exposto, 

pugna-se pela aplicação integral dos critérios de juros e correção 

monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em 

julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a 

determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da decisão 

sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades 

acima expostas. DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer o INSS 

que se julgue improcedente o pleito exordial, nos termos do acima 

ventilado. Na eventualidade de condenação, o que se faz por cautela, 

requer o INSS a fixação da DCB (em caso de incapacidade temporária) e a 

incidência de juros e correção monetária nos termos da redação do art. 

1º-F da Lei 9.494/97. Da mesma forma, deve ser observada a prescrição 

quinquenal, nos termos da lei. Ainda de forma sucessiva, em caso de 

eventual procedência, requer o réu seja autorizada a dedução dos valores 

pagos à parte autora a título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado, 

bem como a dedução dos períodos em que a autora exerceu atividade 

remunerada (diante da incompatibilidade do benefício em questão com o 

exercício de atividade remunerada), sob pena de enriquecimento sem 

causa e afronta ao art. 884 do CC. Caso o MM. Juiz entenda pela 

necessidade de produção e outras provas, protesta por todos os meios 

de prova admitidos em direito. Ressalva-se, por precaução, o direito de 

produzir contraprovas àquelas que forem produzidas pela outra parte, nos 

termos do art. 5º, LV, da CF, e do art. 437, §1º, do CPC. Caso seja 

designada AIJ, o réu requer, desde já, o depoimento pessoal da parte 

autora. QUESITOS Se deferido o pedido autoral de produção de prova 

pericial, consistente em exame a ser realizado por perito médico da 

confiança deste E. Juízo, seguem os quesitos do INSS: A) Nome: B) Idade: 

C) Profissão declarada: D) Escolaridade: O I. Perito Judicial já atuou como 

médico assistente do periciando? O I. Perito Judicial já manteve algum tipo 

de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste 

processo? Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) 

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Há necessidade 

de novos exames? Qual a atual ou última atividade laboral do autor? 

(Descrever sucintamente as tarefas). No exame físico, quais os sintomas 

da doença apresentados? Em que medida ou grau os sintomas da doença 

limitam o exercício da atividade profissional declarada? A doença é 

passível de cura total ou parcial? Existe incapacidade que impeça o 

exercício da função declarada pelo examinado? Qual a data de início da 

doença? Qual a data de início da incapacidade? Quais os elementos que 

subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? As respostas aos 

quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? O autor apresenta 

calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou 

desenvolveu alguma atividade laboral recente? Para qual tipo/ espécie/ 

classe de atividades há incapacidade? Para qual tipo/ espécie/ classe de 

atividades há capacidade? A incapacidade é definitiva ou temporária? Se 
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temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de 

recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, 

se for o caso Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função 

que lhe garanta a subsistência? Quais os elementos que fundamentam a 

resposta ao item anterior? Há nexo causal entre a atividade até então 

desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Há 

lesões consolidadas decorrentes de acidente? Se houver lesão 

consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade 

que o periciado habitualmente exercia? O autor está seguindo o tratamento 

médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. 

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões 

apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento 

médico? Katielle Aurea Moris Renan Bastos Sena Procuradora Federal 

Procurador Federal Marcelo Nunes Arakaki Mateus Alves Araújo 

Procurador Federal Procurador Federal CuiabÃ¡, 24 de outubro de 2019. 

NATHAN KAZUO ZANG NAKANO ESTAGIÃRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002184-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO BARBOSA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO O INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal instituída pela 

Lei n° 8.029/90 e Decretos n°s 99.350/90 e 569/92, vem à presença de 

Vossa Excelência, representado pela Procuradoria-Geral Federal, através 

de seu Procurador Federal signatário, mandato ex vi legis, nos autos em 

epígrafe, com o devido acatamento, tempestivamente, apresentar sua 

CONTESTAÇÃO , pelos relevantes fundamentos de fato e de direito, a 

seguir expostos: I - DA SÍNTESE FÁTICA: A parte autora requer, por 

intermédio da presente ação, a concessão/ restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, sob a alegação de que se encontraria 

incapacitada para seu trabalho habitual. Em que pesem os argumentos 

declinados, o pedido exordial não merece acolhimento. II - DO MÉRITO: Os 

benefícios previdenciários destinados à assegurar a cobertura de eventos 

causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram previsão legal 

nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/1991, respectivamente, dependendo 

da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva. Da análise 

dos dispositivos legais acima mencionados, se extrai os requisitos 

necessários ao gozo dos mencionados benefícios: a) qualidade de 

segurado; b) carência; e c) incapacidade laboral. Da qualidade de 

segurado e da carência: Para obterem a concessão dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, os 

segurados urbanos devem comprovar a qualidade de segurado por 

ocasião do requerimento administrativo e/ou data do início da 

incapacidade, bem como o preenchimento do período de 12 (doze) meses 

de carência (art. 24, parágrafo único c/c art. 25, I, da Lei 8.213/91). Da 

incapacidade laborativa: A perícia médica procedida pela Autarquia 

Previdenciária, que constatou a inexistência de incapacidade laborativa, é 

ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, só podendo ser 

afastada por robusta e conclusiva prova em sentido contrário. Ocorre 

que, não obstante as disposições do artigo 333, I, do CPC, a parte autora 

não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a alegada 

incapacidade, apenas tendo carreado aos presentes autos parcos 

atestados médicos insuficientes para tanto. Por oportuno, registre-se que 

tanto a concessão quanto o restabelecimento dos benefícios por 

incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) demandam a 

realização de PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, que se apresenta como 

procedimento indispensável ao deslinde da questão. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO 

EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO (ART. 267, VI, CPC). 1. Nos casos em 

que se pleiteia a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e 

auxílio-doença, a realização de perícia médica judicial é procedimento 

indispensável para o deslinde da questão, o que demanda dilação 

probatória, pelo que a via processual é inadequada, eis que o mandado de 

segurança se destina à defesa de direito líquido e certo. (...) (TRF 1ª 

Região, AMS 200438000324727/MG, 1ª turma, e-DJF1 07/10/2008, p. 104) 

III - DA CONCLUSÃO: Diante do exposto, requer seja julgado totalmente 

improcedente o pedido formulado na exordial, com a condenação da parte 

autora nos consectários da sucumbência. Por força do princípio da 

eventualidade, requer o Instituto-réu, acaso vencido: a) que, na hipótese 

remota de concessão do pleito da parte autora, a data de início do 

benefício, seja de concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por 

invalidez, passe a ser fixada na data da realização da perícia médica 

judicial, bem como seja determinada a submissão da parte autora a 

exames médicos periódicos, a cargo da Previdência Social, para 

verificação de eventual permanência do estado de incapacidade, 

consoante prescrito no artigo 101 da Lei n.º 8.213/91; b) sejam 

descontados, dos cálculos das parcelas atrasadas, os períodos em que 

tenha efetivamente auferido remuneração e percebido eventual benefício 

previdenciário ou assistencial inacumulável; c) sejam as parcelas 

atrasadas corrigidas com observância do disposto no artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997 (redação dada pela Lei 11.960/2009); Por fim, o Instituto-réu 

apresenta, desde já em anexo, seus quesitos a serem respondidos por 

ocasião da realização da perícia médica judicial. Nestes termos, pede e 

espera deferimento. Cuiabá/MT, 8 de maio de 2019. Wesley Lavoisier de 

Barros Nascimento PROCURADOR FEDERAL QUESITOS 1) O autor é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando? Informar o CID. 2) Há relato de dor? Onde? 3) Há notícia de 

afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor? 4) Qual é a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? 5)Quais as 

lesões e/ou conseqüências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

autor? 6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo? 7) Diga o (a) Sr.(ª) perito (ª) se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, 

moderada ou intensa? 8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente 

ou existe alguma comprovação por exame complementar? 9) A patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual) ? 10) É possível fixar a data do início da doença 

(DID)? 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante 

para o trabalho (DII) – MÊS E ANO? 12) O (a) Autor(a) encontra-se em uso 

de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 13) O(a) autor(a) 

se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia? 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode 

ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para 

algumas atividades)? Detalhar. 15) Caso a resposta anterior seja 

afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é permanente ou temporária? 16) Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação 

laborativa? 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001555-64.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 23967585), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 13H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001863-03.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA DE SOUZA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26969208), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 13H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001770-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JULIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO O INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal instituída pela 

Lei n° 8.029/90 e Decretos n°s 99.350/90 e 569/92, vem à presença de 

Vossa Excelência, representado pela Procuradoria-Geral Federal, através 

de seu Procurador Federal signatário, mandato ex vi legis, nos autos em 

epígrafe, com o devido acatamento, tempestivamente, apresentar sua 

CONTESTAÇÃO , pelos relevantes fundamentos de fato e de direito, a 

seguir expostos: I - DA SÍNTESE FÁTICA: A parte autora requer, por 

intermédio da presente ação, a concessão/ restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, sob a alegação de que se encontraria 

incapacitada para seu trabalho habitual. Em que pesem os argumentos 

declinados, o pedido exordial não merece acolhimento. II - DO MÉRITO: Os 

benefícios previdenciários destinados à assegurar a cobertura de eventos 

causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram previsão legal 

nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/1991, respectivamente, dependendo 

da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva. Da análise 

dos dispositivos legais acima mencionados, se extrai os requisitos 

necessários ao gozo dos mencionados benefícios: a) qualidade de 

segurado; b) carência; e c) incapacidade laboral. Da qualidade de 

segurado e da carência: Para obterem a concessão dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, os 

segurados urbanos devem comprovar a qualidade de segurado por 

ocasião do requerimento administrativo e/ou data do início da 

incapacidade, bem como o preenchimento do período de 12 (doze) meses 

de carência (art. 24, parágrafo único c/c art. 25, I, da Lei 8.213/91). Da 

incapacidade laborativa: A perícia médica procedida pela Autarquia 

Previdenciária, que constatou a inexistência de incapacidade laborativa, é 

ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, só podendo ser 

afastada por robusta e conclusiva prova em sentido contrário. Ocorre 

que, não obstante as disposições do artigo 333, I, do CPC, a parte autora 

não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a alegada 

incapacidade, apenas tendo carreado aos presentes autos parcos 

atestados médicos insuficientes para tanto. Por oportuno, registre-se que 

tanto a concessão quanto o restabelecimento dos benefícios por 

incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) demandam a 

realização de PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, que se apresenta como 

procedimento indispensável ao deslinde da questão. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO 

EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO (ART. 267, VI, CPC). 1. Nos casos em 

que se pleiteia a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e 

auxílio-doença, a realização de perícia médica judicial é procedimento 

indispensável para o deslinde da questão, o que demanda dilação 

probatória, pelo que a via processual é inadequada, eis que o mandado de 

segurança se destina à defesa de direito líquido e certo. (...) (TRF 1ª 

Região, AMS 200438000324727/MG, 1ª turma, e-DJF1 07/10/2008, p. 104) 

III - DA CONCLUSÃO: Diante do exposto, requer seja julgado totalmente 

improcedente o pedido formulado na exordial, com a condenação da parte 

autora nos consectários da sucumbência. Por força do princípio da 

eventualidade, requer o Instituto-réu, acaso vencido: a) que, na hipótese 

remota de concessão do pleito da parte autora, a data de início do 

benefício, seja de concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por 

invalidez, passe a ser fixada na data da realização da perícia médica 

judicial, bem como seja determinada a submissão da parte autora a 

exames médicos periódicos, a cargo da Previdência Social, para 

verificação de eventual permanência do estado de incapacidade, 

consoante prescrito no artigo 101 da Lei n.º 8.213/91; b) sejam 

descontados, dos cálculos das parcelas atrasadas, os períodos em que 

tenha efetivamente auferido remuneração e percebido eventual benefício 

previdenciário ou assistencial inacumulável; c) sejam as parcelas 

atrasadas corrigidas com observância do disposto no artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997 (redação dada pela Lei 11.960/2009); Por fim, o Instituto-réu 

apresenta, desde já em anexo, seus quesitos a serem respondidos por 

ocasião da realização da perícia médica judicial. Nestes termos, pede e 

espera deferimento. Cuiabá/MT, 8 de maio de 2019. Wesley Lavoisier de 

Barros Nascimento PROCURADOR FEDERAL QUESITOS 1) O autor é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando? Informar o CID. 2) Há relato de dor? Onde? 3) Há notícia de 

afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor? 4) Qual é a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? 5)Quais as 

lesões e/ou conseqüências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

autor? 6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo? 7) Diga o (a) Sr.(ª) perito (ª) se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, 

moderada ou intensa? 8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente 

ou existe alguma comprovação por exame complementar? 9) A patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual) ? 10) É possível fixar a data do início da doença 

(DID)? 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante 

para o trabalho (DII) – MÊS E ANO? 12) O (a) Autor(a) encontra-se em uso 

de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 13) O(a) autor(a) 

se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia? 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode 

ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para 

algumas atividades)? Detalhar. 15) Caso a resposta anterior seja 

afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é permanente ou temporária? 16) Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação 

laborativa? 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002166-17.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27142913), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 14H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001896-90.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26404244), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 14H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001919-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001919-36.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

RODRIGUES GARCIA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por MARIA RODRIGUES GARCIA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

13H30MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001926-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001926-28.2019.8.11.0009. AUTOR(A): EDNA 

MARIA DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por EDNA MARIA DA SILVA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

14H10MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001895-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26399296), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 15H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002141-04.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 27138333), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 15H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-86.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27139333), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 16H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002148-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27141864), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 16H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001908-07.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001908-07.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LENIRA 

MARIA DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HIBRIDA ajuizada por LENIRA MARIA DA SILVA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

14H50MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002150-63.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 27142329), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 09 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 17H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001913-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 
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DECISÃO Processo: 1001913-29.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GALDINO 

JOSE DE SOUZA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HIBRIDA ajuizada por GALDINO JOSE DE SOUZA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

15H30MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001879-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001879-88.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ISAIAS 

TEIXEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Diante da portaria n. 1454-PRES do TJMT que estabeleceu os dias de 

suspensão do expediente forense em razão dos feriados nacionais, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 16 de abril de 2020, 

às 16h10min. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO SUBNÚCLEO 

DE GERENCIAMENTO VIRTUAL - APOIO - RURAL E LOAS 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 2ª VARA DE COLÍDER 

NÚMERO: 1001726-89.2017.8.11.0009 PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS PARTES(S): GABRIEL PETELEWSKI 

MACHADO E OUTROS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da 

Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, requerer o que segue. CONTESTAÇÃO, 

pelas seguintes razões de fato e de direito: PRELIMINAR O presente 

processo deve ser extinto em razão da falta de interesse de agir em razão 

do benefício objeto do presente processo já se encontrar implantado em 

favor do autor sob o nº 1858305761. DA PETIÇÃO INICIAL A Parte Autora 

ajuizou a presente ação pretendendo a concessão/restabelecimento de 

benefício assistencial desde a DER/cessação, além da condenação do 

INSS no pagamento de custas processuais, juros de mora, correção 

monetárias, honorários advocatícios e demais despesas processuais. A 

parte adversa alega, em suma, que é idosa/deficiente e não possui os 

meios necessários para prover o próprio sustento. Em que pesem os 

argumentos declinados, o pedido exordial não merece acolhimento, uma 

vez que a parte autora não comprovou atender aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício, conforme se verá 

adiante. MÉRITO DA INCIDÊNCIA DA AUTOTUTELA NOS BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS Ainda que o indeferimento do benefício tenha se dado por 

um único motivo, o ajuizamento da ação para impugnar o ato devolve ao 

Poder Judiciário a análise de todos os requisitos indispensáveis à 

concessão do benefício assistencial. Nesse contexto, na remota hipótese 

do Juízo considerar comprovada a idade mínima ou a existência da 

deficiência alegada, deverá ainda averiguar a alegada hipossuficiência. A 

Jurisprudência Pátria vem decidindo dessa forma, a exemplo da TNU, 

consoante ementa a seguir transcrita: PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DOS 

MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICÁVEL. PRAZO DE REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO AINDA EM FLUIÇÃO. 

AMPLA DEFESA ASSEGURADA AO REQUERIDO, AO QUAL SÃO 

DEVOLVIDOS TODOS OS ELEMENTOS DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. PEDILEF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TNU, PEDILEF 

00599727120074013400, publicado em 18.11.2013) LOAS. BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS A Constituição da República, em 

seu artigo 203, inciso V, estabelece “a garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei”. Atento a essa 

determinação, o legislador infraconstitucional disciplinou nos artigos 20 e 

21 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93), o 

chamado benefício de prestação continuada. Dois são os requisitos para a 

concessão de tal benesse: (a) deficiência de longo prazo que possa 

obstruir a participação em sociedade ou idade de 65 anos; e (b) ausência 

de meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família – renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo. O critério 

objetivo definido pelo legislador para fins de aferição da miserabilidade e o 

critério de exclusão da renda familiar de benefícios recebidos por outros 

idosos receberam recente interpretação constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal: Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso 

e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da 

Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição 

da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um 

salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a 

declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal 

na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se 

incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou 

idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) 

do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua 

constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que 

situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do 

alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao 

apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo 

Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 

3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e 

Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 

8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs 

termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda 

familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu 

inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e 

único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade 

social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram 
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editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão 

de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou 

o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 

9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a 

Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 

associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em 

decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos 

acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a 

ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias 

mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas 

modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como 

critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do 

Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem 

pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento.(RE 567985, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal 

Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013) (...) 4. A inconstitucionalidade por 

omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto 

do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial 

já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins 

do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não 

exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de 

previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. 

Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de 

deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da 

assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios 

previdenciários no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial 

inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem 

pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 6. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 580963, Relator(a): 

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-225 DIVULG 

13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) A partir de tal decisão, abriu-se a 

possibilidade de reconhecimento da miserabilidade por outros meios de 

prova, a ser demonstrada em cada caso concreto a partir do exame da 

questão fática apresentada. As decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários n. 567.985 e 580.963, 

portanto, NÃO CRIAM NOVO CRITÉRIO OBJETIVO para a concessão de 

benefício assistencial, de modo que não está autorizada a concessão 

indiscriminada acaso constatada a existência de renda no valor mínimo no 

núcleo familiar, demandando, isso sim, a análise de cada caso concreto, a 

fim de averiguar a efetiva necessidade do deficiente e do idoso que 

pleiteiam a assistência estatal. No caso em concreto, foi o benefício 

indeferido na esfera administrativa porque a parte autora não preencheu 

os requisitos do art. 20 da Lei n.º 8.742/93, especificamente os §§ 2º e 10 

do referido dispositivo, in verbis: Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 

1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 2o Para efeito de 

concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei 

nº 12.470, de 2011) § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção 

da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei 

nº 12.435, de 2011) § 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser 

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 

2011) § 5o A condição de acolhimento em instituições de longa 

permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 

deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei 

nº 12.435, de 2011) § 6º A concessão do benefício ficará sujeita à 

avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, 

composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos 

peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) § 7o Na hipótese de 

não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica 

assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao 

município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 

9.720, de 1998) § 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o 

deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, 

sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o 

deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 1998) § 9º A 

remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não 

será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. 

(Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011) § 10. Considera-se impedimento de 

longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos 

pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

Ressalta-se que, no que tange ao conceito de núcleo familiar para os fins 

da Lei 8.742/93, o § 1º do art. 20, também com redação determinada pela 

nova lei, dispõe que a ‘família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 

padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto'. DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO ALEGADO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO A lei é 

clara ao definir que só faz jus ao benefício assistencial aquele que se 

apresentar como portador de deficiência, caracterizada pela presença de 

impedimentos de longo prazo, qual seja, aqueles que produzem efeitos 

pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. Ora, por razões óbvias o benefício 

de prestação continuada não pode ser um “prêmio” aos cidadãos que não 

exercem seus deveres, ou seja, não contribuem durante a vida com a 

Previdência Pública. Em outras palavras, o benefício assistencial não pode 

fazer às vezes do benefício de auxílio-doença para os imprevidentes e 

sonegadores de contribuições previdenciárias. Neste ínterim, a 

concessão, indevida, do benefício de prestação continuada a cidadãos 

que não contribuem com a Previdência somente causa prejuízo àqueles 

que exercitam religiosamente seus deveres e vertem suas contribuições. 

Pela análise do caso em tela, a parte autora afirma estar desempregada e 

sem condições de laborar em decorrência de sua (suposta) incapacidade. 

Porém, de acordo com o laudo pericial, ficou constatado que o 

demandante não possui impedimento a longo prazo de acordo com o §10 

do art. 20 da Lei n.º 8.742/93, não fazendo jus, portanto, ao benefício 

previdenciário pleiteado. In verbis: Destarte, enfatizando o não 

preenchimento dos requisitos legais concernentes a concessão de 

benefício assistencial de prestação continuada, pugna o INSS pela total 

improcedência da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGADA 

MISERABILIDADE Cumpre registrar que é da família o dever constitucional 

(artigo 226 da CF), legal (artigo 1694 e ss. do Código Civil) e moral de 

auxiliar no sustento de seus membros. Nesses termos, é consabido que a 

responsabilidade do Estado, em sede assistencial, é subsidiária, ou seja, 

somente é obrigado a amparar aqueles cidadãos que não podem prover o 

seu sustento, nem tê-lo provido por sua família – o que não é o caso dos 

autos, pois a parte autora possui condições de prover o seu sustento. 

Conclui-se, diante da realidade do presente caso, que a parte autora NÃO 

SE ENQUADRA NO CONCEITO DE MISERABILIDADE, porquanto o padrão 

de vida do grupo familiar se configurou distante daquele em que as 

famílias necessitam de subsídio do Estado, mostrando-se suficiente diante 

da realidade atualmente existente em relação às pessoas efetivamente 

carentes, consideradas aquelas que não possuem meios ínfimos para a 

sobrevivência, para as quais, entendo, deva se dirigir o benefício de 

prestação continuada postulado. Dessa forma, não sendo comprovada a 

situação de miserabilidade, não é devido o benefício assistencial. É o 

entendimento jurisprudencial expresso a seguir, in verbis: 

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 

8.742/93. UNIÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE 

MISERABILIDADE. NÃO COMPROVADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. "PERICULUM IN MORA". 

FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CASSAÇÃO. INVERSÃO DA 

SUCUMBÊNCIA. 1. Consoante entendimento sedimentado pelo Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, a União Federal não é parte passiva legítima 

nas ações relativas ao benefício assistencial previsto no art. 203, V, da 

Constituição Federal de 1988. 2. Não faz jus ao benefício assistencial 
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previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 a pessoa que, embora apresente 

incapacidade para o trabalho, não comprove a sua condição de 

miserabilidade capaz de comprometer a sua subsistência por meios 

próprios, ou a impossibilidade de tê-la provida pela família. (grifos 

acrescidos) 3. Invertida a sucumbência, honorários advocatícios são 

arbitrados em R$ 260,00, cuja exigibilidade fica suspensa em face do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 4. Preliminar de ilegitimidade 

passiva da União Federal acolhida para excluí-la da lide, restando 

prejudicado o mérito do seu apelo. 5. Apelação do INSS e remessa oficial 

providas. Apelação da parte autora prejudicada. Revogada a tutela 

antecipada. Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO Classe: AC - 

APELAÇÃO CÍVEL Processo: 200271140005044 UF: RS Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA Data da decisão: 04/05/2005 Documento: TRF400106512” 

(GN) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

MISERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. UNIÃO ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. 1. A União carece de legitimidade passiva nas ações em que se 

discute o direito ao benefício assistencial. 2. Na falta de prova da condição 

de miserabilidade e não se enquadrando a renda mensal do grupo familiar 

nos critérios determinados pela Lei nº 8.742/93, não faz jus a parte autora 

ao benefício assistencial previsto no art. 20 do mencionado diploma legal. 

3. Apelação improvida. Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO Classe: AC 

- APELAÇÃO CÍVEL – 589908 Processo: 200171050056745 UF: RS Órgão 

Julgador: SEXTA TURMA Data da decisão: 16/03/2005 Documento: 

TRF400105124” (GN) De acordo com o laudo socioeconômico, o núcleo 

familiar tem despesas que totalizam um valor superior ao requisito legal. 

Dessa forma, afasta-se de imediato o direito ao benefício pretendido, uma 

vez que resta comprovado que a parte autora não é pessoa que vive em 

condições de miserabilidade. Neste ínterim, a concessão, indevida, do 

benefício de prestação continuada a cidadãos que não contribuem com a 

Previdência somente causa prejuízo àqueles que exercitam religiosamente 

seus deveres e vertem suas contribuições. Ao que parece dos autos, a 

família merece proteção da assistência social, mas NÃO a prevista na Lei 

8.742/93, mas SIM outra espécie de proteção social. Não há falar, 

portanto, em comprovação da miserabilidade nos termos do art. 373, I, do 

CPC. De fato, os benefícios da Assistência Social pressupõem, além da 

vulnerabilidade financeira do hipossuficiente, a incapacidade da família de 

prover o sustento daquele que não mais pode trabalhar. O amparo estatal, 

portanto, é essencialmente subsidiário, surgindo tão somente se os 

familiares do necessitado não ostentarem condições financeiras de 

ampará-lo. A própria Constituição Federal, a traçar as regras basilares do 

Sistema de Assistência Social, consigna, no art. 203, V, assegura “a 

garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”. Em suma, não 

pode ser desconsiderado o caráter subsidiário da atuação estatal na 

concessão de benefícios assistenciais, negando vigência ao art. 14 do 

Estatuto do Idoso e ao art. 203, V, da Constituição Federal, sob pena de se 

cometer grave erro na apreciação das normas jurídicas incidentes ao 

caso. Dessa forma, deve ser julgado improcedente o pedido. 

PREQUESTIONAMENTO Prequestiona o INSS, para fins de sua defesa, 

eventual violação ao art. 203, V, da Constituição Federal, bem assim ao 

art. 20, caput e § 3°, da Lei 8.742/93, todos mencionados na 

fundamentação. TESES SUBSIDIÁRIAS SUCESSIVAMENTE: DO TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO Na remota hipótese de ser considerado devido o 

benefício pleiteado à parte autora, o que se admite apenas por 

argumentação, deverá o seu termo inicial ser fixado na data da juntada 

aos autos do laudo médico pericial, uma vez que se verificada tal 

incapacidade, ela será superveniente ao requerimento administrativo do 

benefício, pois na época também foi submetida à perícia, que concluiu pela 

sua capacidade, harmonizando, assim, com a melhor doutrina (presunção 

de legitimidade e veracidade dos atos administrativos) e jurisprudência 

(STJ, AGRESP 735329). Caso o perito não consiga fixar a DII, a DIB deverá 

ser fixada na data da juntada do laudo aos autos, conforme jurisprudência 

dominante. SUCESSIVAMENTE: DEDUÇÃO DOS PERÍODOS EM QUE A 

PARTE AUTORA EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA Ainda de forma 

sucessiva, requer o réu a dedução dos períodos em que a autora exerceu 

atividade remunerada, conforme se apurar em fase de liquidação, diante 

da incompatibilidade do benefício pleiteado com o exercício de atividade 

remunerada. SUCESSIVAMENTE: DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A 

TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS Em caso de eventual 

procedência, requer o réu seja autorizada a dedução dos valores pagos à 

parte autora a título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado, sob pena 

de enriquecimento sem causa e afronta ao art. 884 do CC. DA 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947 – 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS PELO RELATOR DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO EM 24/09/2018 – APLICAÇÃO NECESSÁRIA DA TR ATÉ 

O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Insiste o INSS na 

correção monetária dos valores devidos nos termos do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo 

entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947. Como se 

sabe, o julgamento havido no referido recurso extraordinário não foi 

concluído, estando pendente de julgamento os embargos de declaração 

apresentados, faltando definição, entre outras questões, acerca da 

modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. No que atine à 

modulação dos efeitos da decisão, oportuno ressaltar que tal possibilidade 

foi expressamente contemplada no novel diploma processual em seu 

artigo 927, §3º, o qual permite a modulação nos casos em que a alteração 

abrupta de jurisprudência possa acarretar prejuízo ao interesse social e a 

segurança jurídica. Assim, caso sejam acolhidos os Embargos de 

Declaração opostos pela Fazenda Pública (INSS, UNIÃO e eventualmente 

outros entes federativos), modulando-se os efeitos da decisão, todas as 

decisões judiciais proferidas neste intervalo de tempo terão de ser 

revistas, implicando no abarrotamento do judiciário com a interposição de 

uma infinidade de recursos e ações rescisórias, congestionando ainda 

mais os órgãos judiciários, o que, em última análise, reflete na qualidade do 

serviço jurisdicional prestado aos jurisdicionados. Nesta senda, não 

remanesce dúvida de que a aplicação do precedente, ainda pendente de 

modulação dos efeitos, pode ensejar, e de certo ensejará, complicações 

nas fases de liquidação e execução do julgado, sobretudo se for acolhido 

eventual pedido de atribuição de efeito prospectivo. Na oportunidade, vale 

destacar que o Relator do referido Recurso Extraordinário, o Min. Luiz Fux, 

deferiu, no dia 24/09/2018, efeito suspensivo aos embargos de 

declaração opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do 

referido Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.026, §1º, do 

CPC/2015, entendendo que a imediata aplicação do decisum embargado 

pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do 

pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode dar 

ensejo à realização do pagamento de consideráveis valores, em tese, a 

maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas 

finanças públicas. Eis o que consta da mencionada decisão: "In casu, 

sustentam os entes federativos embargantes, em apertada síntese, 

padecer o decisum embargado de omissão e contradição, em face da 

ausência de modulação de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação 

pelas instâncias a quo a dar causa a um cenário de insegurança jurídica, 

com risco de dano grave ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela 

Fazenda Pública de valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a 

fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que 

concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, 

mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento 

voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis 

inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a 

segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. Encontra-se 

igualmente demonstrada, in casu, a efetiva existência de risco de dano 

grave ao erário em caso de não concessão do efeito suspensivo 

pleiteado. (...) Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado 

pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do 

pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode 

realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis 

valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave 

prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO 

excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração 

opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 

1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 

24 de setembro de 2018. Ministro LUIZ FUX Relator" Em resumo, de acordo 

com a referida decisão, sinaliza o Min. Luiz Fux, que há grande 

probabilidade de ser dado provimento aos embargos de declaração 

opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947, e, por isso, a 

orientação lá firmada não deve ser observada pelas instâncias inferiores 

até que sobrevenha decisão definitiva sobre essa questão pelo STF, 

mantendo-se a aplicação da correção monetária de valores devidos pela 

Fazenda Pública conforme prescrição contida no art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ante o exposto, pugna-se pela 

aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária previstos no 
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art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido 

no RE 870.947, ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito 

para até a publicação da decisão sobre a modulação dos efeitos, 

considerando todas as peculiaridades acima expostas. REQUERIMENTOS 

Diante do exposto, requer que seja o pedido da parte autora JULGADO 

IMPROCEDENTE em razão da falta de interesse de agir, condenando-a no 

ônus da sucumbência e demais cominações legais. Na eventualidade de 

condenação, o que se faz por cautela, requer o INSS que a DIB seja 

fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos. Igualmente, requer a 

incidência de juros e correção monetária nos termos da nova redação do 

art. 1º-F da Lei 9.494/97. Da mesma forma, deve ser observada a 

prescrição quinquenal, nos termos da lei, e eventual condenação deverá 

observar teto legal dos juizados especiais federais. Ainda de forma 

sucessiva, em caso de eventual procedência, requer o réu seja 

autorizada a dedução dos valores pagos à parte autora a título de 

benefícios inacumuláveis com o pleiteado, bem como a dedução dos 

períodos em que a autora exerceu atividade remunerada (diante da 

incompatibilidade do benefício em questão com o exercício de atividade 

remunerada), sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao art. 

884 do CC. Caso o MM. Juiz entenda pela necessidade de produção e 

outras provas, protesta por todos os meios de prova admitidos em direito. 

Ressalva-se, por precaução, o direito de produzir contraprovas àquelas 

que forem produzidas pela outra parte, nos termos do art. 5º, LV, da CF, e 

do art. 437, §1º, do CPC. Caso seja designada AIJ, o réu requer, desde já, 

o depoimento pessoal da parte autora. Em caso de requerimento de 

produção de prova pericial pela parte autora, requer a utilização dos 

quesitos padronizados já entregues a esse d. juízo por diversas vezes. 

QUESITOS QUESITOS PARA O LAUDO MÉDICO 1) A(O) autor(a) é 

portador(a) de algum tipo de deficiência/ patologia? Em caso positivo, qual 

(is), com o respectivo CID? É possível tratamento? 2) Nos termos da CIF 

(qualificadores/construtos utilizados para os diferentes componentes de 

acordo com o grau de comprometimento): a) no que se refere ao domínio 

Funções e Estruturas do Corpo, a parte apresenta mudanças fisiológicas 

e/ou anatômicas (deficiência)? Quais são os qualificadores das unidades 

de classificação da deficiência e de seu respectivo domínio? b) o 

impedimento apresentado é de longa duração? c) no que se refere ao 

domínio Atividades e Participação a parte tem dificuldades para execução 

de tarefas? Quais são os qualificadores das unidades de classificação da 

dificuldade e de seu respectivo domínio? d) quais foram as unidades de 

classificação de cada domínio analisados acima e os qualificadores que, 

de acordo com o grau de comprometimento, levaram à conclusão das 

respostas acima? e) o INSS, na sua avaliação, incorreu em erro científico? 

Por quê? 3) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? (Se o 

avaliado for menor de 16 anos a pergunta encontra-se dispensada) 4) 

Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do(a) autor(a), é possível 

afirmar se a mesma o(a) incapacita para o trabalho? (Se o avaliado for 

menor de 16 anos a pergunta encontra-se dispensada) a) Se positivo, 

total ou parcialmente? b) Desde quando? Qual da data provável da Alta 

médica? d) Quando o Autor(a) deverá ser submetido a outra perícia pelo 

INSS? 5) Face as condições atuais de saúde do(a) autor(a), o mesmo(a) 

pode ser considerado (a) incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de qualquer outra atividade laboral? (Se o avaliado for menor de 

16 anos a pergunta encontra-se dispensada) 6) Existe tratamento para o 

mal que aflige o(a) autor(a)? Se sim, o mesmo está disponível na rede 

pública de saúde? 7) Diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra-se em 

tratamento ou em uso de medicação específica para o diagnóstico 

declinado. QUESITOS PARA O LAUDO SÓCIO-ECONÔMICO 1) Qual a idade 

atual do(a) autor(a)? 2) Descrever o núcleo familiar do autor, informando: 

nome completo de cada membro, data de nascimento, número dos 

documentos pessoais (RG e CPF), grau de parentesco e se exerce 

atividade remunerada. Quando se tratar de filhos, apresentar nome e CPF 

de cada um, ainda que não residam na mesma casa em que o autor. 3) 

Das pessoas que compõe o grupo familiar, quantas trabalham, em que 

local, e se é possível determinar, aproximadamente, o valor da renda bruta 

considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, 

composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, 

benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pro-labore, 

outros rendimentos do trabalho nãoassalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal 

Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada? (Se o benefício for 

concedido pelo INSS, informar o número do benefício –NB) 4) Foi 

apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social? 5) O(A) autor(a) 

não possui qualquer outro meio de prover sua subsistência? 6) O (A) 

autor(a) reside em moradia própria ou é alugada? Se alugada, qual o valor 

do aluguel? 7) O (A) autor (a) possui filhos ou pessoas da família 

trabalhando fora do Brasil? Se positivo, onde? 8) O (A) autor (a) necessita 

de auxílio material de estranhos para sobreviver? 9) O(A) requerente 

exerce alguma atividade laboral, ainda que informal? 10) Caso a resposta 

ao quesito acima seja positiva qual a atividade laboral habitual do(a) 

requerente? 11) Senhor Assistente Social, nos termos da CIF( 

qualificadores/construtos utilizados para os diferentes componentes de 

acordo com o grau de comprometimento), no que se refere à influência 

externa sobre a funcionalidade e a incapacidade: a) no que se refere ao 

domínio Fatores Ambientais existem impactos de barreiras, características 

do mundo físico, social e de atitude? Quais são os qualificadores das 

unidades de classificação da barreira e de seu respectivo domínio? b) no 

que se refere ao domínio Atividades e Participação a parte tem 

dificuldades para execução de tarefas? Quais os qualificadores das 

unidades de classificação da dificuldade e de seu respectivo domínio? c) 

quais foram as unidades de classificação de cada domínio analisados 

acima e os qualificadores que, de acordo com o grau de comprometimento, 

levaram à conclusão das respostas acima? d) o INSS, em sua análise, 

incorreu em erro científico? Por quê? Katielle Aurea Moris Renan Bastos 

Sena Procuradora Federal Procurador Federal Marcelo Nunes Arakaki 

Mateus Alves Araújo Procurador Federal Procurador Federal Cuiabá, 14 

de outubro de 2019. BRUNNA ANDRADE SILVA ESTAGIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-92.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMIS BATISTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000092-92.2016.8.11.0009. REQUERENTE: 

ARAMIS BATISTA MARQUES REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Diante da portaria n. 1454-PRES do 

TJMT que estabeleceu os dias de suspensão do expediente forense em 

razão dos feriados nacionais, REDESIGNO a audiência outrora aprazada, 

para o dia 16 de abril de 2020, às 16h50min. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃ?O PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO SUBNÃ?

CLEO DE GERENCIAMENTO VIRTUAL - APOIO - BI EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 2Âª VARA DE COLÃDER NÚMERO: 

1001851-57.2017.8.11.0009 PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS PARTES(S): FATIMA APARECIDA ALVES DE 

LIMA E OUTROS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da 

Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à 
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presença de Vossa Excelência, requerer o que segue. CONTESTAÇÃO 

pelas razões a seguir expostas. DA PETIÇÃO INICIAL A Parte Autora 

ajuizou a presente ação pretendendo a concessão/restabelecimento de 

benefício por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez), 

desde a DER/cessação, além da condenação do INSS no pagamento de 

custas processuais, juros de mora, correção monetárias, honorários 

advocatícios e demais despesas processuais. A parte adversa alega, em 

suma, que é segurada e não tem capacidade laborativa, fazendo jus ao 

benefício pleiteado. Em que pesem os argumentos declinados, o pedido 

exordial não merece acolhimento, uma vez que a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Portanto, não comprovou a parte que 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, conforme se verá adiante. DO DIREITO PRELIMINARMENTE: Da 

incidência da autotutela nos benefícios previdenciários. Ainda que o 

indeferimento do benefício tenha se dado por um único motivo, o 

ajuizamento da ação para impugnar o ato devolve ao Poder Judiciário a 

análise de todos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício 

previdenciários. Nesse contexto, na remota hipótese de o Juízo considerar 

comprovada a existência da incapacidade, deverá ainda averiguar a 

alegada qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima legal. 

A Jurisprudência Pátria vem decidindo dessa forma, a exemplo da TNU, 

consoante ementa a seguir transcrita: PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DOS 

MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICÁVEL. PRAZO DE REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO AINDA EM FLUIÇÃO. 

AMPLA DEFESA ASSEGURADA AO REQUERIDO, AO QUAL SÃO 

DEVOLVIDOS TODOS OS ELEMENTOS DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. PEDILEF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TNU, PEDILEF 

00599727120074013400, publicado em 18.11.2013) RESSALTA O RÉU 

QUE A QUALIDADE DE SEGURADO E A CARÊNCIA NÃO SÃO 

INCONTROVERSAS NO CASO SOB EXAME. Ora, não pode passar ao 

largo da análise deste ilustre juízo a aferição da qualidade de segurado da 

parte autora ou do cumprimento da carência mínima legal. No processo 

administrativo de concessão dos benefícios por incapacidade, o INSS, 

primeiramente, realiza a perícia médica com a finalidade de se aferir: a) se 

o requerente é realmente incapaz, b) qual a amplitude de sua incapacidade 

e c) qual a data inicial da incapacidade. Somente depois de definidos 

esses pontos é que o INSS passa à análise dos outros requisitos do 

benefício, quais sejam, d) a qualidade de segurado e e) a carência mínima 

legal. Ora, somente depois de apurada a data inicial da incapacidade (se 

houver) é que se pode aferir se, naquela data, o requerente possuía 

qualidade de segurado e a carência mínima. Assim, deve-se atentar para o 

caso concreto, analisando-se se na DII fixada pelo perito a parte possuía a 

qualidade de segurada e a carência necessária para o benefício. Caso o 

perito não fixe a DII, a jurisprudência dominante tem entendido que deve 

ser considerada como data de início da incapacidade a data da juntada do 

laudo pericial aos autos, salvo aplicação do art. 479 do CPC. Nesse caso, 

a análise dos demais requisitos deve levar em consideração a data da 

juntada do laudo. Ademais, deve ser aplicada a Súmula n.º 53 da TNU, 

segundo a qual: “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por 

invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao 

reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.” 

Acrescenta-se que não há nos autos documentos contemporâneos aos 

fatos que indiquem que a parte autora seja segurada especial. Não há nos 

autos início de prova material contemporânea ao período de carência. 

Nenhum dos documentos juntados são contemporâneos ao período de 

carência, que corresponde aos 12 meses anteriores à DII, ou seja, a parte 

deveria ter apresentado documentos que comprovassem o efetivo labor 

rural na qualidade de segurado especial no período de 12 meses antes da 

DII. Evidente, portanto, não se tratar de segurado especial no período de 

carência. Do atento exame dos autos, portanto, constata-se a inexistência 

de prova material. A pretensão da parte autora, portanto, afronta 

diretamente a Súmula n.º 34 da TNU, que assim dispõe: “Para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”. Notoriamente, cabia à parte 

autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que possuía a 

condição de segurada. Contudo, desse ônus não se desvencilhou a 

contento. Correta, portanto, a decisão administrativa. Dessa forma, não 

tendo sido atendidos os requisitos legais, o pedido formulado deve ser 

julgado improcedente. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-DOENÇA O auxílio 

doença é concedido tão somente a segurado da Previdência Social. 

Nestes termos, deve a parte autora comprovar que, uma vez filiado ao 

Regime Geral, continua na condição de segurado da Previdência Social. 

Com a perda da qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei nº 

8.213/91, não há qualquer direito à exigência do benefício previdenciário. 

Comprovada a qualidade de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir 

a carência mínima legal para o gozo do benefício. Ademais, a parte autora, 

para gozo do benefício, deve comprovar incapacidade TOTAL e 

TEMPORÁRIA para o exercício de seu trabalho ou sua atividade habitual, 

bem como deve demonstrar que a doença não é pré-existente à filiação ou 

à refiliação ao sistema previdenciário, conforme preconizado no artigo 59, 

parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.213/91. Por fim, os requisitos 

exigidos à concessão do auxílio-doença previdenciário, quais sejam, 

qualidade de segurado, cumprimento de carência mínima legal e 

incapacidade para o trabalho, devem estar presentes 

CUMULATIVAMENTE, o que não restou demonstrado nestes autos, razão 

pela qual a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo do seu pretenso direito, conforme disciplinado no art. 373, 

inciso I, do CPC/2015. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A aposentadoria por invalidez é 

concedida tão somente a SEGURADO da Previdência Social. Nestes 

termos, deveria a parte autora ter comprovado que possuía condição de 

segurado da Previdência Social quando da incapacidade, o que não foi 

feito na presente ação. Com a perda/ausência da qualidade de segurado, 

nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.213/91, não há qualquer direito à 

exigência do benefício previdenciário. Ainda que comprovada a qualidade 

de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir a carência mínima legal 

para o gozo do benefício. Por fim, para gozo do benefício de 

aposentadoria por invalidez, a parte autora deve estar INCAPAZ de forma 

TOTAL E PERMANENTE para o exercício de QUALQUER atividade e deve 

mostrar-se insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Ademais, se presente a capacidade laboral, 

ainda que reduzida, descabe falar-se em aposentadoria por invalidez. 

Cumpre assim à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não 

foi feito nos presentes autos. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE Os 

danos sofridos pela parte autora não encontram correspondência nos 

tipos de sequelas incapacitantes previstos no Anexo III do Decreto n.º 

3.048/99, tipos estes que dão suporte à concessão do auxílio-acidente. 

Portanto, não há falar em concessão do auxílio-acidente, nos termos do 

artigo 86 da Lei nº 8.213/91, cujo teor transcreve-se a seguir: O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (...) (g. n.) Dessa forma, para a 

concessão do benefício de auxílio-acidente é imprescindível que a parte 

autora atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (i) existência de 

lesão ou doença consolidada; (ii) da lesão ou doença consolidada devem 

advir sequelas (cf. situações discriminadas no anexo III do Decreto 

3.048/99); (iii) redução, parcial e permanente, da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia; e, finalmente, iv) nexo etiológico entre 

a lesão ou moléstia incapacitante com o labor exercido. Vale ressaltar que 

o requisito (iv) acima referido é imprescindível para a concessão do 

benefício do auxílio-acidente fundado em acidente do trabalho, que é a 

única modalidade que se encontra dentro da competência jurisdicional da 

Justiça Estadual, por força da norma contida no art. 109, caput, da 

Constituição Federal. Como é cediço, compete à Justiça Federal o 

julgamento de causas relativas ao auxílio-acidente pleiteado em função de 

acidentes de outra natureza, que não a laboral. In casu, a parte autora não 

atende aos requisitos enumerados, especialmente no que concerne ao 

segundo item (a ocorrência de sequelas efetivamente incapacitantes, 

discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99) e ao terceiro item 

(redução, parcial e permanente, da capacidade para o trabalho), razão 

pela qual sua pretensão deve ser rechaçada. Note-se que, na espécie, 

não foi comprovada efetiva redução da capacidade laborativa. Ademais 

ainda que a incapacidade seja parcial, pode a parte autora exercer outras 

funções sem qualquer limitação. Nesse passo, convém lembrar que a 

infortunística não tem por escopo reparar o acidente ou a lesão, mas sim a 

efetiva ocorrência de incapacidade para o trabalho. Em razão de todo o 

exposto, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS REGRAS DE CARÊNCIA Quanto à 

carência, cabe destacar que a MP n.º 739/2016 inseriu o parágrafo único 

no art. 27 da Lei de Benefícios do RGPS, assim dispondo: "Parágrafo 

único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de 
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aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

previstos nos incisos I e III do caput do art. 25." Referida MP perdeu a 

vigência, contudo, da mesma forma, a MP n.º 767/2017 inseriu o art. 27-A 

na mencionada Lei, com a mesma redação: "Art. 27- A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de 

salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à 

Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput 

do art. 25." A Lei n.º 13.457/2017 trouxe nova redação, prevendo que, 

nos casos de perda da qualidade de segurado, a parte deve cumprir 

metade da carência, nos seguintes termos: "Art. 27-A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da 

nova filiação à previdência social, com metade dos períodos previstos nos 

incisos i e iii do caput do art. 25 desta lei." A mais recente MP n.º 

871/2019, alterou novamente o art. 27-A, trazendo nova regra: "Art. 27-A. 

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão 

dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de 

salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a 

partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25." 

Nesse sentido o Tema n.º 176 da TNU: "Constatado que a incapacidade 

do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu 

ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, 

aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas." Dessa forma, 

quanto à carência, o pedido deve ser analisado conforme a norma vigente 

na DER, levando-se em consideração a DII. DA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE LABORAL - PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA Para que o benefício de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo seja devido: (i) 

qualidade de segurado; (ii) incapacidade para o exercício de qualquer 

atividade que lhe garanta a subsistência, no caso de aposentadoria por 

invalidez, ou incapacidade temporária para atividade habitual, no caso de 

auxílio doença; (iii) carência mínima legal. No presente caso, a parte autora 

apenas diz que se encontra, atualmente, incapaz de exercer atividade 

laboral, razão pela qual preencheria os requisitos do benefício de 

auxílio-doença. Contudo, não merecem prosperar as alegações feitas na 

exordial. Isso porque os exames médicos periciais realizados na esfera 

administrativa foram presididos por médico do INSS, habilitado a avaliar a 

capacidade e incapacidade laboral dos segurados. Nesse sentido, tais 

exames são técnicos, razão pela qual, afastada a incapacidade laboral 

pelo médico perito do INSS, não há que se falar em preenchimento dos 

requisitos para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Inclusive, a 

perícia feita pelo médico do INSS é ato legítimo praticado pela autarquia 

previdenciária, militando em seu favor a PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E 

VERACIDADE. Assim, caso a parte submetida a exame deseje contrariar 

as conclusões do médico em juízo, deve trazer elementos de ordem 

igualmente técnica, a fim de afastar a presunção de certeza do exame 

médico pericial feito no âmbito administrativo. Vê-se que o requerente, em 

nenhum momento, trouxe tais elementos. Apenas alega que está 

incapacitado. Pelo exposto, vê-se que inexiste a alegada incapacidade 

laboral, motivo pelo qual é indevido o benefício postulado. DA 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Como o benefício pleiteado pelo 

requerente decorre de sua alegada incapacidade, é imprescindível a 

realização de prova pericial a cargo de médico especializado em perícias 

médicas ou na área de especialidade da doença do requerente. 

Registre-se que, sem que seja efetivamente constatada a incapacidade 

laboral do requerente, torna-se impossível a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, uma vez que ausente um 

dos requisitos exigidos pela lei previdenciária. RESSALTA-SE QUE TAL 

PROVA É ÔNUS DO AUTOR. Após a perícia, esta autarquia poderá se 

manifestar quanto ao teor da prova, verificando ou não a incapacidade 

laboral da parte autora e a qualidade de segurado e carência na DII. TESES 

SUBSIDIÁRIAS SUCESSIVAMENTE: DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO Na 

remota hipótese de ser considerado devido o benefício pleiteado à parte 

autora, o que se admite apenas por argumentação, deverá o seu termo 

inicial ser fixado na data da juntada aos autos do laudo médico pericial, 

uma vez que se verificada tal incapacidade, ela será superveniente ao 

requerimento administrativo do benefício, pois na época também foi 

submetida à perícia, que concluiu pela sua capacidade, harmonizando, 

assim, com a melhor doutrina (presunção de legitimidade e veracidade dos 

atos administrativos) e jurisprudência (STJ, AGRESP 735329). Caso o 

perito não consiga fixar a DII, a DIB deverá ser fixada na data da juntada 

do laudo aos autos, conforme jurisprudência dominante. 

SUCESSIVAMENTE: DA FIXAÇÃO DA DCB Ainda sucessivamente, em 

caso de procedência do pedido, a DCB deve ser expressamente fixada 

por esse d. juízo em período razoável contado a partir da data do laudo. 

Constatada a incapacidade temporária pelo perito, decerto que o benefício 

a ser concedido deve ter natureza igualmente temporária. Da mesma 

forma, constatada a incapacidade parcial, cabe à parte autora se 

readaptar para outras funções compatíveis com suas limitações. Ora, 

sendo possível estipular uma data para o fim da incapacidade o juiz deve 

fazê-lo, havendo a possibilidade de pedir-se prorrogação em sede 

administrativa, mediante perícia a cargo do INSS. Não são raras as vezes 

em que há a recuperação ou readaptação da parte, mas não há a 

cessação do benefício. Em casos como esses, a Autarquia dificilmente 

consegue reaver os valores despendidos com os segurados que não 

mais estão incapacitados mas que, por ausência de determinação 

expressa na sentença sobre a data de cessação do benefício, continuam 

recebendo os valores indevidamente. A fixação da DCB é, em última 

análise, benéfica para todos segurados da Previdência Social, que 

também dependem do erário para auferir seus benefícios, e que são 

lesados quando, por ausência de mecanismo sentencial apto, precisam 

arcar com benefícios que deveriam ter sido cessados há bastante tempo. 

Vê-se, pois, que uma vez sendo possível ao expert fixar um lapso 

temporal razoável para a recuperação da aptidão laboral, é de rigor que a 

sentença prolatada seja expressa em fixar a DCB da benesse, com a 

ressalva de que, não sendo o interregno suficiente, poderá o segurado 

requisitar a prorrogação diretamente no INSS, sem maiores complicações. 

Tanto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou, no final de 2015, 

recomendação nesse exato sentido (RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 

CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15.12.2015): Art. 2º Recomendar aos Juízes 

Federais, aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, ao INSS e aos Procuradores Federais que atuam na 

representação judicial do INSS, nas ações judiciais que visem à 

concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, no quanto 

respectivamente couber, que: I - incluam nas propostas de acordo e nas 

sentenças a Data da Cessação do Benefício (DCB) e a indicação de 

eventual tratamento médico, sempre que o laudo pericial apontar período 

para recuperação da capacidade laboral, sem prejuízo de eventual 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício, de cuja análise 

dependerá a sua cessação, ou de novo requerimento administrativo para 

concessão de outro benefício; Seguindo tal linha de raciocínio, a 

Procuradoria-Geral Federal editou a Portaria nº. 258, de 13 de abril de 

2016, visando conferir eficácia às decisões judiciais proferidas sob o 

auspício de benefícios por incapacidade. Eis o seu parcial teor: Art. 3º O 

Procurador Federal oficiante poderá celebrar acordo judicial, reconhecer o 

pedido e deixar de recorrer com base no laudo do perito judicial que 

concluir pela incapacidade do segurado, ainda que não conste a 

participação de assistente técnico do INSS no processo. Art. 4º No caso 

específico do auxílio-doença, o Procurador Federal oficiante poderá deixar 

de recorrer de sentença ou de decisão judicial, inclusive as que concedam 

tutela provisória, quando o laudo do perito judicial tiver constatado a 

existência de incapacidade e a decisão ou sentença judicial tiver fixado a 

data de cessação do benefício - DCB. §1º Para os efeitos do caput, não 

tendo a sentença ou decisão fixado DCB, é recomendável o oferecimento 

de embargos de declaração com esse objetivo. §2º Se, após o 

oferecimento dos embargos de declaração, a sentença ou decisão judicial 

deixar de fixar DCB do auxílio-doença, caberá ao Procurador Federal 

oficiante avaliar a necessidade de interposição de recurso. No mesmo 

sentido, a legislação previdenciária passou a prever nos §§ 8º e 9º do art. 

60 da Lei n.º 8.213/91 que: §8º Sempre que possível, O ATO DE 

CONCESSÃO OU DE REATIVAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, JUDICIAL OU 

ADMINISTRATIVO, DEVERÁ FIXAR O PRAZO ESTIMADO PARA A 

DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) §9º Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) No mesmo sentido, a TNU ao firmar o Tema de n.º 164: "Por não 

vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do 
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auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova 

avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do 

benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por 

unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de 

auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de 

Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 

739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos 

previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de 

prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os 

motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, 

reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 

767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a 

sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de 

nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o 

segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de 

pagamento até a realização da perícia médica." Nota-se, pois, que a 

fixação da DCB tem o condão de conferir efetividade e celeridade às 

decisões judiciais, inclusive mediante sensível diminuição dos recursos 

interpostos. Ademais, a ausência de fixação da DCB na decisão judicial 

importa na cessação do benefício em 120 dias, caso não haja pedido de 

prorrogação por parte do interessado. SUCESSIVAMENTE: DEDUÇÃO DOS 

PERÍODOS EM QUE A PARTE AUTORA EXERCEU ATIVIDADE 

REMUNERADA Ainda de forma sucessiva, requer o réu a dedução dos 

períodos em que a autora exerceu atividade remunerada, conforme se 

apurar em fase de liquidação, diante da incompatibilidade do benefício 

pleiteado com o exercício de atividade remunerada. SUCESSIVAMENTE: 

DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS 

INACUMULÁVEIS Em caso de eventual procedência, requer o réu seja 

autorizada a dedução dos valores pagos à parte autora a título de 

benefícios inacumuláveis com o pleiteado, sob pena de enriquecimento 

sem causa e afronta ao art. 884 do CC. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS 

DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947 – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS 

AUTOS PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 24/09/2018 

– APLICAÇÃO NECESSÁRIA DA TR ATÉ O JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Insiste o INSS na correção monetária dos 

valores devidos nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei 11.960/2009, segundo entendimento firmado pelo STF no 

julgamento do RE 870.947. Como se sabe, o julgamento havido no referido 

recurso extraordinário não foi concluído, estando pendente de julgamento 

os embargos de declaração apresentados, faltando definição, entre 

outras questões, acerca da modulação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. No que atine à modulação dos efeitos da decisão, 

oportuno ressaltar que tal possibilidade foi expressamente contemplada no 

novel diploma processual em seu artigo 927, §3º, o qual permite a 

modulação nos casos em que a alteração abrupta de jurisprudência possa 

acarretar prejuízo ao interesse social e a segurança jurídica. Assim, caso 

sejam acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda 

Pública (INSS, UNIÃO e eventualmente outros entes federativos), 

modulando-se os efeitos da decisão, todas as decisões judiciais 

proferidas neste intervalo de tempo terão de ser revistas, implicando no 

abarrotamento do judiciário com a interposição de uma infinidade de 

recursos e ações rescisórias, congestionando ainda mais os órgãos 

judiciários, o que, em última análise, reflete na qualidade do serviço 

jurisdicional prestado aos jurisdicionados. Nesta senda, não remanesce 

dúvida de que a aplicação do precedente, ainda pendente de modulação 

dos efeitos, pode ensejar, e de certo ensejará, complicações nas fases 

de liquidação e execução do julgado, sobretudo se for acolhido eventual 

pedido de atribuição de efeito prospectivo. Na oportunidade, vale destacar 

que o Relator do referido Recurso Extraordinário, o Min. Luiz Fux, deferiu, 

no dia 24/09/2018, efeito suspensivo aos embargos de declaração 

opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do referido Recurso 

Extraordinário, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC/2015, 

entendendo que a imediata aplicação do decisum embargado pelas 

instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de 

modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode dar ensejo à 

realização do pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela 

Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças 

públicas. Eis o que consta da mencionada decisão: "In casu, sustentam os 

entes federativos embargantes, em apertada síntese, padecer o decisum 

embargado de omissão e contradição, em face da ausência de modulação 

de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação pelas instâncias a quo a 

dar causa a um cenário de insegurança jurídica, com risco de dano grave 

ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de 

valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação 

expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à 

modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando 

observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação 

otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros 

valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a 

proteção da confiança legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in 

casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de 

não concessão do efeito suspensivo pleiteado. (...) Desse modo, a 

imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes 

da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos 

da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de 

pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda 

Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. 

Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de 

declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento 

no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. Ministro LUIZ FUX Relator" 

Em resumo, de acordo com a referida decisão, sinaliza o Min. Luiz Fux, 

que há grande probabilidade de ser dado provimento aos embargos de 

declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947, e, por 

isso, a orientação lá firmada não deve ser observada pelas instâncias 

inferiores até que sobrevenha decisão definitiva sobre essa questão pelo 

STF, mantendo-se a aplicação da correção monetária de valores devidos 

pela Fazenda Pública conforme prescrição contida no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ante o exposto, 

pugna-se pela aplicação integral dos critérios de juros e correção 

monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em 

julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a 

determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da decisão 

sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades 

acima expostas. DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer o INSS 

que se julgue improcedente o pleito exordial, nos termos do acima 

ventilado. Na eventualidade de condenação, o que se faz por cautela, 

requer o INSS a fixação da DCB (em caso de incapacidade temporária) e a 

incidência de juros e correção monetária nos termos da redação do art. 

1º-F da Lei 9.494/97. Da mesma forma, deve ser observada a prescrição 

quinquenal, nos termos da lei. Ainda de forma sucessiva, em caso de 

eventual procedência, requer o réu seja autorizada a dedução dos valores 

pagos à parte autora a título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado, 

bem como a dedução dos períodos em que a autora exerceu atividade 

remunerada (diante da incompatibilidade do benefício em questão com o 

exercício de atividade remunerada), sob pena de enriquecimento sem 

causa e afronta ao art. 884 do CC. Caso o MM. Juiz entenda pela 

necessidade de produção e outras provas, protesta por todos os meios 

de prova admitidos em direito. Ressalva-se, por precaução, o direito de 

produzir contraprovas àquelas que forem produzidas pela outra parte, nos 

termos do art. 5º, LV, da CF, e do art. 437, §1º, do CPC. Caso seja 

designada AIJ, o réu requer, desde já, o depoimento pessoal da parte 

autora. QUESITOS Se deferido o pedido autoral de produção de prova 

pericial, consistente em exame a ser realizado por perito médico da 

confiança deste E. Juízo, seguem os quesitos do INSS: A) Nome: B) Idade: 

C) Profissão declarada: D) Escolaridade: O I. Perito Judicial já atuou como 

médico assistente do periciando? O I. Perito Judicial já manteve algum tipo 

de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste 

processo? Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) 

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Há necessidade 

de novos exames? Qual a atual ou última atividade laboral do autor? 

(Descrever sucintamente as tarefas). No exame físico, quais os sintomas 

da doença apresentados? Em que medida ou grau os sintomas da doença 

limitam o exercício da atividade profissional declarada? A doença é 

passível de cura total ou parcial? Existe incapacidade que impeça o 

exercício da função declarada pelo examinado? Qual a data de início da 

doença? Qual a data de início da incapacidade? Quais os elementos que 

subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? As respostas aos 

quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? O autor apresenta 

calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou 

desenvolveu alguma atividade laboral recente? Para qual tipo/ espécie/ 

classe de atividades há incapacidade? Para qual tipo/ espécie/ classe de 

atividades há capacidade? A incapacidade é definitiva ou temporária? Se 
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temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de 

recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, 

se for o caso Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função 

que lhe garanta a subsistência? Quais os elementos que fundamentam a 

resposta ao item anterior? Há nexo causal entre a atividade até então 

desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Há 

lesões consolidadas decorrentes de acidente? Se houver lesão 

consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade 

que o periciado habitualmente exercia? O autor está seguindo o tratamento 

médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. 

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões 

apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento 

médico? Katielle Aurea Moris Renan Bastos Sena Procuradora Federal 

Procurador Federal Marcelo Nunes Arakaki Mateus Alves Araújo 

Procurador Federal Procurador Federal CuiabÃ¡, 09 de outubro de 2019. 

JULIA DA COSTA MOREIRA ESTAGIÃRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃ?O PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO SUBNÃ?

CLEO DE GERENCIAMENTO VIRTUAL - APOIO - BI EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 2Âª VARA DE COLÃDER NÚMERO: 

1001732-96.2017.8.11.0009 PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS PARTES(S): JOSEFA VICENTE DA SILVA E 

OUTROS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa 

jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da 

Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, requerer o que segue. CONTESTAÇÃO 

pelas razões a seguir expostas. DA PETIÇÃO INICIAL A Parte Autora 

ajuizou a presente ação pretendendo a concessão/restabelecimento de 

benefício por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez), 

desde a DER/cessação, além da condenação do INSS no pagamento de 

custas processuais, juros de mora, correção monetárias, honorários 

advocatícios e demais despesas processuais. A parte adversa alega, em 

suma, que é segurada e não tem capacidade laborativa, fazendo jus ao 

benefício pleiteado. Em que pesem os argumentos declinados, o pedido 

exordial não merece acolhimento, uma vez que a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Portanto, não comprovou a parte que 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, conforme se verá adiante. DO DIREITO PRELIMINARMENTE: Da 

incidência da autotutela nos benefícios previdenciários. Ainda que o 

indeferimento do benefício tenha se dado por um único motivo, o 

ajuizamento da ação para impugnar o ato devolve ao Poder Judiciário a 

análise de todos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício 

previdenciários. Nesse contexto, na remota hipótese de o Juízo considerar 

comprovada a existência da incapacidade, deverá ainda averiguar a 

alegada qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima legal. 

A Jurisprudência Pátria vem decidindo dessa forma, a exemplo da TNU, 

consoante ementa a seguir transcrita: PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DOS 

MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICÁVEL. PRAZO DE REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO AINDA EM FLUIÇÃO. 

AMPLA DEFESA ASSEGURADA AO REQUERIDO, AO QUAL SÃO 

DEVOLVIDOS TODOS OS ELEMENTOS DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. PEDILEF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TNU, PEDILEF 

00599727120074013400, publicado em 18.11.2013) RESSALTA O RÉU 

QUE A QUALIDADE DE SEGURADO E A CARÊNCIA NÃO SÃO 

INCONTROVERSAS NO CASO SOB EXAME. Ora, não pode passar ao 

largo da análise deste ilustre juízo a aferição da qualidade de segurado da 

parte autora ou do cumprimento da carência mínima legal. No processo 

administrativo de concessão dos benefícios por incapacidade, o INSS, 

primeiramente, realiza a perícia médica com a finalidade de se aferir: a) se 

o requerente é realmente incapaz, b) qual a amplitude de sua incapacidade 

e c) qual a data inicial da incapacidade. Somente depois de definidos 

esses pontos é que o INSS passa à análise dos outros requisitos do 

benefício, quais sejam, d) a qualidade de segurado e e) a carência mínima 

legal. Ora, somente depois de apurada a data inicial da incapacidade (se 

houver) é que se pode aferir se, naquela data, o requerente possuía 

qualidade de segurado e a carência mínima. Assim, deve-se atentar para o 

caso concreto, analisando-se se na DII fixada pelo perito a parte possuía a 

qualidade de segurada e a carência necessária para o benefício. Caso o 

perito não fixe a DII, a jurisprudência dominante tem entendido que deve 

ser considerada como data de início da incapacidade a data da juntada do 

laudo pericial aos autos, salvo aplicação do art. 479 do CPC. Nesse caso, 

a análise dos demais requisitos deve levar em consideração a data da 

juntada do laudo. Ademais, deve ser aplicada a Súmula n.º 53 da TNU, 

segundo a qual: “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por 

invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao 

reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.” 

Acrescenta-se que não há nos autos documentos contemporâneos aos 

fatos que indiquem que a parte autora seja segurada especial. Não há nos 

autos início de prova material contemporânea ao período de carência. 

Nenhum dos documentos juntados são contemporâneos ao período de 

carência, que corresponde aos 12 meses anteriores à DII, ou seja, a parte 

deveria ter apresentado documentos que comprovassem o efetivo labor 

rural na qualidade de segurado especial no período de 12 meses antes da 

DII. Evidente, portanto, não se tratar de segurado especial no período de 

carência. Do atento exame dos autos, portanto, constata-se a inexistência 

de prova material. A pretensão da parte autora, portanto, afronta 

diretamente a Súmula n.º 34 da TNU, que assim dispõe: “Para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”. Notoriamente, cabia à parte 

autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que possuía a 

condição de segurada. Contudo, desse ônus não se desvencilhou a 

contento. Correta, portanto, a decisão administrativa. Dessa forma, não 

tendo sido atendidos os requisitos legais, o pedido formulado deve ser 

julgado improcedente. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-DOENÇA O auxílio 

doença é concedido tão somente a segurado da Previdência Social. 

Nestes termos, deve a parte autora comprovar que, uma vez filiado ao 

Regime Geral, continua na condição de segurado da Previdência Social. 

Com a perda da qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei nº 

8.213/91, não há qualquer direito à exigência do benefício previdenciário. 

Comprovada a qualidade de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir 

a carência mínima legal para o gozo do benefício. Ademais, a parte autora, 

para gozo do benefício, deve comprovar incapacidade TOTAL e 

TEMPORÁRIA para o exercício de seu trabalho ou sua atividade habitual, 

bem como deve demonstrar que a doença não é pré-existente à filiação ou 

à refiliação ao sistema previdenciário, conforme preconizado no artigo 59, 

parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.213/91. Por fim, os requisitos 

exigidos à concessão do auxílio-doença previdenciário, quais sejam, 

qualidade de segurado, cumprimento de carência mínima legal e 

incapacidade para o trabalho, devem estar presentes 

CUMULATIVAMENTE, o que não restou demonstrado nestes autos, razão 

pela qual a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo do seu pretenso direito, conforme disciplinado no art. 373, 

inciso I, do CPC/2015. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A aposentadoria por invalidez é 

concedida tão somente a SEGURADO da Previdência Social. Nestes 

termos, deveria a parte autora ter comprovado que possuía condição de 

segurado da Previdência Social quando da incapacidade, o que não foi 

feito na presente ação. Com a perda/ausência da qualidade de segurado, 

nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.213/91, não há qualquer direito à 

exigência do benefício previdenciário. Ainda que comprovada a qualidade 

de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir a carência mínima legal 

para o gozo do benefício. Por fim, para gozo do benefício de 

aposentadoria por invalidez, a parte autora deve estar INCAPAZ de forma 

TOTAL E PERMANENTE para o exercício de QUALQUER atividade e deve 

mostrar-se insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Ademais, se presente a capacidade laboral, 

ainda que reduzida, descabe falar-se em aposentadoria por invalidez. 

Cumpre assim à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não 

foi feito nos presentes autos. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE Os 

danos sofridos pela parte autora não encontram correspondência nos 

tipos de sequelas incapacitantes previstos no Anexo III do Decreto n.º 
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3.048/99, tipos estes que dão suporte à concessão do auxílio-acidente. 

Portanto, não há falar em concessão do auxílio-acidente, nos termos do 

artigo 86 da Lei nº 8.213/91, cujo teor transcreve-se a seguir: O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (...) (g. n.) Dessa forma, para a 

concessão do benefício de auxílio-acidente é imprescindível que a parte 

autora atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (i) existência de 

lesão ou doença consolidada; (ii) da lesão ou doença consolidada devem 

advir sequelas (cf. situações discriminadas no anexo III do Decreto 

3.048/99); (iii) redução, parcial e permanente, da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia; e, finalmente, iv) nexo etiológico entre 

a lesão ou moléstia incapacitante com o labor exercido. Vale ressaltar que 

o requisito (iv) acima referido é imprescindível para a concessão do 

benefício do auxílio-acidente fundado em acidente do trabalho, que é a 

única modalidade que se encontra dentro da competência jurisdicional da 

Justiça Estadual, por força da norma contida no art. 109, caput, da 

Constituição Federal. Como é cediço, compete à Justiça Federal o 

julgamento de causas relativas ao auxílio-acidente pleiteado em função de 

acidentes de outra natureza, que não a laboral. In casu, a parte autora não 

atende aos requisitos enumerados, especialmente no que concerne ao 

segundo item (a ocorrência de sequelas efetivamente incapacitantes, 

discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99) e ao terceiro item 

(redução, parcial e permanente, da capacidade para o trabalho), razão 

pela qual sua pretensão deve ser rechaçada. Note-se que, na espécie, 

não foi comprovada efetiva redução da capacidade laborativa. Ademais 

ainda que a incapacidade seja parcial, pode a parte autora exercer outras 

funções sem qualquer limitação. Nesse passo, convém lembrar que a 

infortunística não tem por escopo reparar o acidente ou a lesão, mas sim a 

efetiva ocorrência de incapacidade para o trabalho. Em razão de todo o 

exposto, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS REGRAS DE CARÊNCIA Quanto à 

carência, cabe destacar que a MP n.º 739/2016 inseriu o parágrafo único 

no art. 27 da Lei de Benefícios do RGPS, assim dispondo: "Parágrafo 

único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de 

aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

previstos nos incisos I e III do caput do art. 25." Referida MP perdeu a 

vigência, contudo, da mesma forma, a MP n.º 767/2017 inseriu o art. 27-A 

na mencionada Lei, com a mesma redação: "Art. 27- A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de 

salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à 

Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput 

do art. 25." A Lei n.º 13.457/2017 trouxe nova redação, prevendo que, 

nos casos de perda da qualidade de segurado, a parte deve cumprir 

metade da carência, nos seguintes termos: "Art. 27-A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da 

nova filiação à previdência social, com metade dos períodos previstos nos 

incisos i e iii do caput do art. 25 desta lei." A mais recente MP n.º 

871/2019, alterou novamente o art. 27-A, trazendo nova regra: "Art. 27-A. 

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão 

dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de 

salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a 

partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25." 

Nesse sentido o Tema n.º 176 da TNU: "Constatado que a incapacidade 

do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu 

ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, 

aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas." Dessa forma, 

quanto à carência, o pedido deve ser analisado conforme a norma vigente 

na DER, levando-se em consideração a DII. DA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE LABORAL - PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA Para que o benefício de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo seja devido: (i) 

qualidade de segurado; (ii) incapacidade para o exercício de qualquer 

atividade que lhe garanta a subsistência, no caso de aposentadoria por 

invalidez, ou incapacidade temporária para atividade habitual, no caso de 

auxílio doença; (iii) carência mínima legal. No presente caso, a parte autora 

apenas diz que se encontra, atualmente, incapaz de exercer atividade 

laboral, razão pela qual preencheria os requisitos do benefício de 

auxílio-doença. Contudo, não merecem prosperar as alegações feitas na 

exordial. Isso porque os exames médicos periciais realizados na esfera 

administrativa foram presididos por médico do INSS, habilitado a avaliar a 

capacidade e incapacidade laboral dos segurados. Nesse sentido, tais 

exames são técnicos, razão pela qual, afastada a incapacidade laboral 

pelo médico perito do INSS, não há que se falar em preenchimento dos 

requisitos para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Inclusive, a 

perícia feita pelo médico do INSS é ato legítimo praticado pela autarquia 

previdenciária, militando em seu favor a PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E 

VERACIDADE. Assim, caso a parte submetida a exame deseje contrariar 

as conclusões do médico em juízo, deve trazer elementos de ordem 

igualmente técnica, a fim de afastar a presunção de certeza do exame 

médico pericial feito no âmbito administrativo. Vê-se que o requerente, em 

nenhum momento, trouxe tais elementos. Apenas alega que está 

incapacitado. Pelo exposto, vê-se que inexiste a alegada incapacidade 

laboral, motivo pelo qual é indevido o benefício postulado. DA 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Como o benefício pleiteado pelo 

requerente decorre de sua alegada incapacidade, é imprescindível a 

realização de prova pericial a cargo de médico especializado em perícias 

médicas ou na área de especialidade da doença do requerente. 

Registre-se que, sem que seja efetivamente constatada a incapacidade 

laboral do requerente, torna-se impossível a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, uma vez que ausente um 

dos requisitos exigidos pela lei previdenciária. RESSALTA-SE QUE TAL 

PROVA É ÔNUS DO AUTOR. Após a perícia, esta autarquia poderá se 

manifestar quanto ao teor da prova, verificando ou não a incapacidade 

laboral da parte autora e a qualidade de segurado e carência na DII. TESES 

SUBSIDIÁRIAS SUCESSIVAMENTE: DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO Na 

remota hipótese de ser considerado devido o benefício pleiteado à parte 

autora, o que se admite apenas por argumentação, deverá o seu termo 

inicial ser fixado na data da juntada aos autos do laudo médico pericial, 

uma vez que se verificada tal incapacidade, ela será superveniente ao 

requerimento administrativo do benefício, pois na época também foi 

submetida à perícia, que concluiu pela sua capacidade, harmonizando, 

assim, com a melhor doutrina (presunção de legitimidade e veracidade dos 

atos administrativos) e jurisprudência (STJ, AGRESP 735329). Caso o 

perito não consiga fixar a DII, a DIB deverá ser fixada na data da juntada 

do laudo aos autos, conforme jurisprudência dominante. 

SUCESSIVAMENTE: DA FIXAÇÃO DA DCB Ainda sucessivamente, em 

caso de procedência do pedido, a DCB deve ser expressamente fixada 

por esse d. juízo em período razoável contado a partir da data do laudo. 

Constatada a incapacidade temporária pelo perito, decerto que o benefício 

a ser concedido deve ter natureza igualmente temporária. Da mesma 

forma, constatada a incapacidade parcial, cabe à parte autora se 

readaptar para outras funções compatíveis com suas limitações. Ora, 

sendo possível estipular uma data para o fim da incapacidade o juiz deve 

fazê-lo, havendo a possibilidade de pedir-se prorrogação em sede 

administrativa, mediante perícia a cargo do INSS. Não são raras as vezes 

em que há a recuperação ou readaptação da parte, mas não há a 

cessação do benefício. Em casos como esses, a Autarquia dificilmente 

consegue reaver os valores despendidos com os segurados que não 

mais estão incapacitados mas que, por ausência de determinação 

expressa na sentença sobre a data de cessação do benefício, continuam 

recebendo os valores indevidamente. A fixação da DCB é, em última 

análise, benéfica para todos segurados da Previdência Social, que 

também dependem do erário para auferir seus benefícios, e que são 

lesados quando, por ausência de mecanismo sentencial apto, precisam 

arcar com benefícios que deveriam ter sido cessados há bastante tempo. 

Vê-se, pois, que uma vez sendo possível ao expert fixar um lapso 

temporal razoável para a recuperação da aptidão laboral, é de rigor que a 

sentença prolatada seja expressa em fixar a DCB da benesse, com a 

ressalva de que, não sendo o interregno suficiente, poderá o segurado 

requisitar a prorrogação diretamente no INSS, sem maiores complicações. 

Tanto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou, no final de 2015, 

recomendação nesse exato sentido (RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 

CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15.12.2015): Art. 2º Recomendar aos Juízes 

Federais, aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, ao INSS e aos Procuradores Federais que atuam na 

representação judicial do INSS, nas ações judiciais que visem à 

concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 
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auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, no quanto 

respectivamente couber, que: I - incluam nas propostas de acordo e nas 

sentenças a Data da Cessação do Benefício (DCB) e a indicação de 

eventual tratamento médico, sempre que o laudo pericial apontar período 

para recuperação da capacidade laboral, sem prejuízo de eventual 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício, de cuja análise 

dependerá a sua cessação, ou de novo requerimento administrativo para 

concessão de outro benefício; Seguindo tal linha de raciocínio, a 

Procuradoria-Geral Federal editou a Portaria nº. 258, de 13 de abril de 

2016, visando conferir eficácia às decisões judiciais proferidas sob o 

auspício de benefícios por incapacidade. Eis o seu parcial teor: Art. 3º O 

Procurador Federal oficiante poderá celebrar acordo judicial, reconhecer o 

pedido e deixar de recorrer com base no laudo do perito judicial que 

concluir pela incapacidade do segurado, ainda que não conste a 

participação de assistente técnico do INSS no processo. Art. 4º No caso 

específico do auxílio-doença, o Procurador Federal oficiante poderá deixar 

de recorrer de sentença ou de decisão judicial, inclusive as que concedam 

tutela provisória, quando o laudo do perito judicial tiver constatado a 

existência de incapacidade e a decisão ou sentença judicial tiver fixado a 

data de cessação do benefício - DCB. §1º Para os efeitos do caput, não 

tendo a sentença ou decisão fixado DCB, é recomendável o oferecimento 

de embargos de declaração com esse objetivo. §2º Se, após o 

oferecimento dos embargos de declaração, a sentença ou decisão judicial 

deixar de fixar DCB do auxílio-doença, caberá ao Procurador Federal 

oficiante avaliar a necessidade de interposição de recurso. No mesmo 

sentido, a legislação previdenciária passou a prever nos §§ 8º e 9º do art. 

60 da Lei n.º 8.213/91 que: §8º Sempre que possível, O ATO DE 

CONCESSÃO OU DE REATIVAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, JUDICIAL OU 

ADMINISTRATIVO, DEVERÁ FIXAR O PRAZO ESTIMADO PARA A 

DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) §9º Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) No mesmo sentido, a TNU ao firmar o Tema de n.º 164: "Por não 

vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do 

auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova 

avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do 

benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por 

unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de 

auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de 

Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 

739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos 

previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de 

prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os 

motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, 

reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 

767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a 

sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de 

nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o 

segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de 

pagamento até a realização da perícia médica." Nota-se, pois, que a 

fixação da DCB tem o condão de conferir efetividade e celeridade às 

decisões judiciais, inclusive mediante sensível diminuição dos recursos 

interpostos. Ademais, a ausência de fixação da DCB na decisão judicial 

importa na cessação do benefício em 120 dias, caso não haja pedido de 

prorrogação por parte do interessado. SUCESSIVAMENTE: DEDUÇÃO DOS 

PERÍODOS EM QUE A PARTE AUTORA EXERCEU ATIVIDADE 

REMUNERADA Ainda de forma sucessiva, requer o réu a dedução dos 

períodos em que a autora exerceu atividade remunerada, conforme se 

apurar em fase de liquidação, diante da incompatibilidade do benefício 

pleiteado com o exercício de atividade remunerada. SUCESSIVAMENTE: 

DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS 

INACUMULÁVEIS Em caso de eventual procedência, requer o réu seja 

autorizada a dedução dos valores pagos à parte autora a título de 

benefícios inacumuláveis com o pleiteado, sob pena de enriquecimento 

sem causa e afronta ao art. 884 do CC. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS 

DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947 – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS 

AUTOS PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 24/09/2018 

– APLICAÇÃO NECESSÁRIA DA TR ATÉ O JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Insiste o INSS na correção monetária dos 

valores devidos nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei 11.960/2009, segundo entendimento firmado pelo STF no 

julgamento do RE 870.947. Como se sabe, o julgamento havido no referido 

recurso extraordinário não foi concluído, estando pendente de julgamento 

os embargos de declaração apresentados, faltando definição, entre 

outras questões, acerca da modulação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. No que atine à modulação dos efeitos da decisão, 

oportuno ressaltar que tal possibilidade foi expressamente contemplada no 

novel diploma processual em seu artigo 927, §3º, o qual permite a 

modulação nos casos em que a alteração abrupta de jurisprudência possa 

acarretar prejuízo ao interesse social e a segurança jurídica. Assim, caso 

sejam acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda 

Pública (INSS, UNIÃO e eventualmente outros entes federativos), 

modulando-se os efeitos da decisão, todas as decisões judiciais 

proferidas neste intervalo de tempo terão de ser revistas, implicando no 

abarrotamento do judiciário com a interposição de uma infinidade de 

recursos e ações rescisórias, congestionando ainda mais os órgãos 

judiciários, o que, em última análise, reflete na qualidade do serviço 

jurisdicional prestado aos jurisdicionados. Nesta senda, não remanesce 

dúvida de que a aplicação do precedente, ainda pendente de modulação 

dos efeitos, pode ensejar, e de certo ensejará, complicações nas fases 

de liquidação e execução do julgado, sobretudo se for acolhido eventual 

pedido de atribuição de efeito prospectivo. Na oportunidade, vale destacar 

que o Relator do referido Recurso Extraordinário, o Min. Luiz Fux, deferiu, 

no dia 24/09/2018, efeito suspensivo aos embargos de declaração 

opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do referido Recurso 

Extraordinário, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC/2015, 

entendendo que a imediata aplicação do decisum embargado pelas 

instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de 

modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode dar ensejo à 

realização do pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela 

Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças 

públicas. Eis o que consta da mencionada decisão: "In casu, sustentam os 

entes federativos embargantes, em apertada síntese, padecer o decisum 

embargado de omissão e contradição, em face da ausência de modulação 

de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação pelas instâncias a quo a 

dar causa a um cenário de insegurança jurídica, com risco de dano grave 

ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de 

valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação 

expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à 

modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando 

observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação 

otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros 

valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a 

proteção da confiança legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in 

casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de 

não concessão do efeito suspensivo pleiteado. (...) Desse modo, a 

imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes 

da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos 

da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de 

pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda 

Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. 

Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de 

declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento 

no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. Ministro LUIZ FUX Relator" 

Em resumo, de acordo com a referida decisão, sinaliza o Min. Luiz Fux, 

que há grande probabilidade de ser dado provimento aos embargos de 

declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947, e, por 

isso, a orientação lá firmada não deve ser observada pelas instâncias 

inferiores até que sobrevenha decisão definitiva sobre essa questão pelo 

STF, mantendo-se a aplicação da correção monetária de valores devidos 

pela Fazenda Pública conforme prescrição contida no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ante o exposto, 

pugna-se pela aplicação integral dos critérios de juros e correção 

monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em 

julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a 

determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da decisão 

sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades 

acima expostas. DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer o INSS 

que se julgue improcedente o pleito exordial, nos termos do acima 
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ventilado. Na eventualidade de condenação, o que se faz por cautela, 

requer o INSS a fixação da DCB (em caso de incapacidade temporária) e a 

incidência de juros e correção monetária nos termos da redação do art. 

1º-F da Lei 9.494/97. Da mesma forma, deve ser observada a prescrição 

quinquenal, nos termos da lei. Ainda de forma sucessiva, em caso de 

eventual procedência, requer o réu seja autorizada a dedução dos valores 

pagos à parte autora a título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado, 

bem como a dedução dos períodos em que a autora exerceu atividade 

remunerada (diante da incompatibilidade do benefício em questão com o 

exercício de atividade remunerada), sob pena de enriquecimento sem 

causa e afronta ao art. 884 do CC. Caso o MM. Juiz entenda pela 

necessidade de produção e outras provas, protesta por todos os meios 

de prova admitidos em direito. Ressalva-se, por precaução, o direito de 

produzir contraprovas àquelas que forem produzidas pela outra parte, nos 

termos do art. 5º, LV, da CF, e do art. 437, §1º, do CPC. Caso seja 

designada AIJ, o réu requer, desde já, o depoimento pessoal da parte 

autora. QUESITOS Se deferido o pedido autoral de produção de prova 

pericial, consistente em exame a ser realizado por perito médico da 

confiança deste E. Juízo, seguem os quesitos do INSS: A) Nome: B) Idade: 

C) Profissão declarada: D) Escolaridade: O I. Perito Judicial já atuou como 

médico assistente do periciando? O I. Perito Judicial já manteve algum tipo 

de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste 

processo? Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) 

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Há necessidade 

de novos exames? Qual a atual ou última atividade laboral do autor? 

(Descrever sucintamente as tarefas). No exame físico, quais os sintomas 

da doença apresentados? Em que medida ou grau os sintomas da doença 

limitam o exercício da atividade profissional declarada? A doença é 

passível de cura total ou parcial? Existe incapacidade que impeça o 

exercício da função declarada pelo examinado? Qual a data de início da 

doença? Qual a data de início da incapacidade? Quais os elementos que 

subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? As respostas aos 

quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? O autor apresenta 

calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou 

desenvolveu alguma atividade laboral recente? Para qual tipo/ espécie/ 

classe de atividades há incapacidade? Para qual tipo/ espécie/ classe de 

atividades há capacidade? A incapacidade é definitiva ou temporária? Se 

temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de 

recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, 

se for o caso Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função 

que lhe garanta a subsistência? Quais os elementos que fundamentam a 

resposta ao item anterior? Há nexo causal entre a atividade até então 

desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Há 

lesões consolidadas decorrentes de acidente? Se houver lesão 

consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade 

que o periciado habitualmente exercia? O autor está seguindo o tratamento 

médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. 

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões 

apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento 

médico? Katielle Aurea Moris Renan Bastos Sena Procuradora Federal 

Procurador Federal Marcelo Nunes Arakaki Mateus Alves Araújo 

Procurador Federal Procurador Federal CuiabÃ¡, 19 de agosto de 2019. 

JOAO VICTOR DE CARVALHO NUNES ARRUDA ESTAGIÃRIO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002185-23.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TARGA RODRIGUES (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002128-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR APARECIDO MOTA (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27281080), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 11 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 12H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002129-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 27281065), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 11 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 13H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001644-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MEINBERG FRANCO OAB - SP186391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 24592330), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 11 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 13H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:23910139), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 11 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 14H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001745-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAN SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Tempestividade da Contestação Processo n. 

1001745-95.2017.8.11.0009 Certifico que a Contestação fora apresentada 

tempestivamente. Colíder-MT,. 13 de janeiro de 2020. ROSANGELA BLOCK 

BANAZESKI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001883-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AUT COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSE PRESTADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:26789910), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 11 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 14H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001470-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ANTONIO COLOMBO (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27353751), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 11 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 15H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001706-30.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMMANUEL CORREA DE SOUSA OAB - GO42000 (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DA SILVA OAB - GO6386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:25789925), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 11 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 15H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002143-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27140154), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 12H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002144-56.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27140180), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 13H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002151-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27144219), fica 
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DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 13H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002165-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27142937), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 14H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRTON DOS REIS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO O INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal instituída pela 

Lei n° 8.029/90 e Decretos n°s 99.350/90 e 569/92, vem à presença de 

Vossa Excelência, representado pela Procuradoria-Geral Federal, através 

de seu Procurador Federal signatário, mandato ex vi legis, nos autos em 

epígrafe, com o devido acatamento, tempestivamente, apresentar sua 

CONTESTAÇÃO , pelos relevantes fundamentos de fato e de direito, a 

seguir expostos: I - DA SÍNTESE FÁTICA: A parte autora requer, por 

intermédio da presente ação, a concessão/ restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, sob a alegação de que se encontraria 

incapacitada para seu trabalho habitual. Em que pesem os argumentos 

declinados, o pedido exordial não merece acolhimento. II - DO MÉRITO: Os 

benefícios previdenciários destinados à assegurar a cobertura de eventos 

causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram previsão legal 

nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/1991, respectivamente, dependendo 

da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva. Da análise 

dos dispositivos legais acima mencionados, se extrai os requisitos 

necessários ao gozo dos mencionados benefícios: a) qualidade de 

segurado; b) carência; e c) incapacidade laboral. Da qualidade de 

segurado e da carência: Para obterem a concessão dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, os 

segurados urbanos devem comprovar a qualidade de segurado por 

ocasião do requerimento administrativo e/ou data do início da 

incapacidade, bem como o preenchimento do período de 12 (doze) meses 

de carência (art. 24, parágrafo único c/c art. 25, I, da Lei 8.213/91). Da 

incapacidade laborativa: A perícia médica procedida pela Autarquia 

Previdenciária, que constatou a inexistência de incapacidade laborativa, é 

ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, só podendo ser 

afastada por robusta e conclusiva prova em sentido contrário. Ocorre 

que, não obstante as disposições do artigo 333, I, do CPC, a parte autora 

não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a alegada 

incapacidade, apenas tendo carreado aos presentes autos parcos 

atestados médicos insuficientes para tanto. Por oportuno, registre-se que 

tanto a concessão quanto o restabelecimento dos benefícios por 

incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) demandam a 

realização de PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, que se apresenta como 

procedimento indispensável ao deslinde da questão. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO 

EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO (ART. 267, VI, CPC). 1. Nos casos em 

que se pleiteia a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e 

auxílio-doença, a realização de perícia médica judicial é procedimento 

indispensável para o deslinde da questão, o que demanda dilação 

probatória, pelo que a via processual é inadequada, eis que o mandado de 

segurança se destina à defesa de direito líquido e certo. (...) (TRF 1ª 

Região, AMS 200438000324727/MG, 1ª turma, e-DJF1 07/10/2008, p. 104) 

III - DA CONCLUSÃO: Diante do exposto, requer seja julgado totalmente 

improcedente o pedido formulado na exordial, com a condenação da parte 

autora nos consectários da sucumbência. Por força do princípio da 

eventualidade, requer o Instituto-réu, acaso vencido: a) que, na hipótese 

remota de concessão do pleito da parte autora, a data de início do 

benefício, seja de concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por 

invalidez, passe a ser fixada na data da realização da perícia médica 

judicial, bem como seja determinada a submissão da parte autora a 

exames médicos periódicos, a cargo da Previdência Social, para 

verificação de eventual permanência do estado de incapacidade, 

consoante prescrito no artigo 101 da Lei n.º 8.213/91; b) sejam 

descontados, dos cálculos das parcelas atrasadas, os períodos em que 

tenha efetivamente auferido remuneração e percebido eventual benefício 

previdenciário ou assistencial inacumulável; c) sejam as parcelas 

atrasadas corrigidas com observância do disposto no artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997 (redação dada pela Lei 11.960/2009); Por fim, o Instituto-réu 

apresenta, desde já em anexo, seus quesitos a serem respondidos por 

ocasião da realização da perícia médica judicial. Nestes termos, pede e 

espera deferimento. Cuiabá/MT, 28 de maio de 2019. Wesley Lavoisier de 

Barros Nascimento PROCURADOR FEDERAL QUESITOS 1) O autor é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando? Informar o CID. 2) Há relato de dor? Onde? 3) Há notícia de 

afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor? 4) Qual é a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? 5)Quais as 

lesões e/ou conseqüências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

autor? 6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo? 7) Diga o (a) Sr.(ª) perito (ª) se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, 

moderada ou intensa? 8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente 

ou existe alguma comprovação por exame complementar? 9) A patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual) ? 10) É possível fixar a data do início da doença 

(DID)? 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante 

para o trabalho (DII) – MÊS E ANO? 12) O (a) Autor(a) encontra-se em uso 

de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 13) O(a) autor(a) 

se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia? 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode 

ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para 

algumas atividades)? Detalhar. 15) Caso a resposta anterior seja 

afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é permanente ou temporária? 16) Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação 

laborativa? 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002054-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 857 de 2710



INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002054-48.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LUZINETE 

MARIA DA CRUZ RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por LUZINETE MARIA DA CRUZ, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

13H30MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-14.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GENI RAMIRES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27873952), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 14H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000270-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEBAL TELES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO O INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal instituída pela 

Lei n° 8.029/90 e Decretos n°s 99.350/90 e 569/92, vem à presença de 

Vossa Excelência, representado pela Procuradoria-Geral Federal, através 

de seu Procurador Federal signatário, mandato ex vi legis, nos autos em 

epígrafe, com o devido acatamento, tempestivamente, apresentar sua 

CONTESTAÇÃO , pelos relevantes fundamentos de fato e de direito, a 

seguir expostos: I - DA SÍNTESE FÁTICA: A parte autora requer, por 

intermédio da presente ação, a concessão/ restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, sob a alegação de que se encontraria 

incapacitada para seu trabalho habitual. Em que pesem os argumentos 

declinados, o pedido exordial não merece acolhimento. II - DO MÉRITO: Os 

benefícios previdenciários destinados à assegurar a cobertura de eventos 

causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram previsão legal 

nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/1991, respectivamente, dependendo 

da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva. Da análise 

dos dispositivos legais acima mencionados, se extrai os requisitos 

necessários ao gozo dos mencionados benefícios: a) qualidade de 

segurado; b) carência; e c) incapacidade laboral. Da qualidade de 

segurado e da carência: Para obterem a concessão dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, os 

segurados urbanos devem comprovar a qualidade de segurado por 

ocasião do requerimento administrativo e/ou data do início da 

incapacidade, bem como o preenchimento do período de 12 (doze) meses 

de carência (art. 24, parágrafo único c/c art. 25, I, da Lei 8.213/91). Da 

incapacidade laborativa: A perícia médica procedida pela Autarquia 

Previdenciária, que constatou a inexistência de incapacidade laborativa, é 

ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, só podendo ser 

afastada por robusta e conclusiva prova em sentido contrário. Ocorre 

que, não obstante as disposições do artigo 333, I, do CPC, a parte autora 

não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a alegada 

incapacidade, apenas tendo carreado aos presentes autos parcos 

atestados médicos insuficientes para tanto. Por oportuno, registre-se que 

tanto a concessão quanto o restabelecimento dos benefícios por 

incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) demandam a 

realização de PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, que se apresenta como 

procedimento indispensável ao deslinde da questão. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO 

EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO (ART. 267, VI, CPC). 1. Nos casos em 

que se pleiteia a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e 

auxílio-doença, a realização de perícia médica judicial é procedimento 

indispensável para o deslinde da questão, o que demanda dilação 

probatória, pelo que a via processual é inadequada, eis que o mandado de 

segurança se destina à defesa de direito líquido e certo. (...) (TRF 1ª 

Região, AMS 200438000324727/MG, 1ª turma, e-DJF1 07/10/2008, p. 104) 

III - DA CONCLUSÃO: Diante do exposto, requer seja julgado totalmente 

improcedente o pedido formulado na exordial, com a condenação da parte 

autora nos consectários da sucumbência. Por força do princípio da 

eventualidade, requer o Instituto-réu, acaso vencido: a) que, na hipótese 

remota de concessão do pleito da parte autora, a data de início do 

benefício, seja de concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por 

invalidez, passe a ser fixada na data da realização da perícia médica 

judicial, bem como seja determinada a submissão da parte autora a 

exames médicos periódicos, a cargo da Previdência Social, para 

verificação de eventual permanência do estado de incapacidade, 

consoante prescrito no artigo 101 da Lei n.º 8.213/91; b) sejam 

descontados, dos cálculos das parcelas atrasadas, os períodos em que 

tenha efetivamente auferido remuneração e percebido eventual benefício 

previdenciário ou assistencial inacumulável; c) sejam as parcelas 

atrasadas corrigidas com observância do disposto no artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997 (redação dada pela Lei 11.960/2009); Por fim, o Instituto-réu 

apresenta, desde já em anexo, seus quesitos a serem respondidos por 

ocasião da realização da perícia médica judicial. Nestes termos, pede e 

espera deferimento. Cuiabá/MT, 8 de maio de 2019. Wesley Lavoisier de 

Barros Nascimento PROCURADOR FEDERAL QUESITOS 1) O autor é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando? Informar o CID. 2) Há relato de dor? Onde? 3) Há notícia de 

afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor? 4) Qual é a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? 5)Quais as 

lesões e/ou conseqüências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

autor? 6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 
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nexo? 7) Diga o (a) Sr.(ª) perito (ª) se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, 

moderada ou intensa? 8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente 

ou existe alguma comprovação por exame complementar? 9) A patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual) ? 10) É possível fixar a data do início da doença 

(DID)? 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante 

para o trabalho (DII) – MÊS E ANO? 12) O (a) Autor(a) encontra-se em uso 

de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 13) O(a) autor(a) 

se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia? 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode 

ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para 

algumas atividades)? Detalhar. 15) Caso a resposta anterior seja 

afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é permanente ou temporária? 16) Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação 

laborativa? 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002192-15.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27475065), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 15H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002056-18.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002056-18.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ASSIS DE 

SOUZA MOREIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por ASSIS DE SOUZA MOREIRA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

14H10MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002138-49.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:27281806), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO DE 2020, 

ÀS 15H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002058-85.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002058-85.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

PEDRO CASSIANO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por JOSE PEDRO CASSIANO, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

14H50MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 
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parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002066-62.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OFELIA FERREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002066-62.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

OFELIA FERREIRA PEREIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por MARIA OFÉLIA 

FERREIRA PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. Diante do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

15H30MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002252-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002252-56.2017.8.11.0009. AUTOR(A): PAULO 

DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Cuida-se de “ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido 

de tutela antecipada”, proposta por Paula da Silva, em face de Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Ao ID 13349154, a parte autora manifestou requerendo a 

desistência do feito, havendo a concordância do requerido ao ID 

16680322. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Revogo a 

antecipação de tutela concedida ao ID 11620991. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita, na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000343-76.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria Rural” proposta por EDIVALDO SATURNO DOS SANTOS 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos 

necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. 

Recebida a inicial ao ID 17008436, momento em que fora indeferido o 

pedido de tutela de urgência, bem como designada audiência de instrução 

e julgamento. Entre um ato e outro, realizada audiência de instrução e 

julgamento ao ID 20170183, sendo ouvidas as testemunhas presentes e 

apresentada remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela 

concessão de tutela antecipada. Em seguida, certificou-se o decurso do 

prazo sem apresentação de contestação pelo requerido (ID 2506838). É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, vale 

registrar que o requerido, conforme certidão de ID 2506838, deixou 

transcorrer o prazo in albis sem apresentar contestação, razão pela qual, 

DECRETO SUA REVELIA. Todavia, não se aplicam os seus efeitos, uma 

vez que, se trata de direito indisponível. Assim, estando devidamente 

instruído o feito e não havendo preliminares a serem decididas, passo ao 

julgamento do mérito. 2 - Apenas para situar a questão, convém 

esclarecer que a questão jurídica apresentada com a peça de ingresso 

refere-se à possibilidade de a parte autora obter a concessão do 

benefício de aposentadoria por idade, ao argumento de ter exercido a 

atividade rural como diarista, pelo tempo correspondente ao período de 

carência do benefício pretendido. Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei 

8.213/91 que: “A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente”. Acerca do tema, Sérgio Pinto Martins 

leciona: “É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, 

composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições 
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destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São 

Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a Constituição 

Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “diaristas”, a exigência de início de prova 

material para reconhecimento da sua atividade (artigo 55, § 3º da Lei 

8.213/1991), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), mas, deve 

ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de trabalhador é 

assalariado, sem emprego permanente, nem registro formal, de sorte que 

exigir-lhe robusto início de prova material, como algum daqueles indicados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213, de 1991, equivaleria, na prática, a negar-lhe 

acesso à justiça. Nesse viés, necessário destacar que cumpre ao julgador 

valorar os fatos e circunstâncias evidenciados com ênfase no artigo 5º da 

Lei de Introdução ao Código Civil e levar em conta a realidade social em 

que inserido o trabalhador rural, na qual predomina a informalidade na 

demonstração dos fatos. Como já dito, não se mostra razoável exigir que 

os documentos carreados ao processo sigam sempre a forma prescrita 

em lei, por isso devem ser considerados válidos quando de outra forma 

atingir a finalidade precípua de comprovar o exercício da atividade rural, 

consoante disposto no artigo 244 do Código de Processo Civil. Com efeito, 

verifico que o documento juntado é bastante para configurar o início de 

prova material, qual seja: Contrato de doação de um imóvel rural ao autor, 

ano de 2010 (ID 4853715). Nessa esteira, nos casos dos trabalhadores 

rurais conhecidos como boias-frias, diaristas ou volantes, considerando a 

informalidade com que é exercida a profissão no meio rural, que dificulta a 

comprovação documental da atividade, o entendimento jurisprudencial 

pacífico dos Tribunais, seguindo orientação adotada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, é no sentido de que a exigência de início de prova material 

deve ser abrandada, permitindo-se até mesmo a prova exclusivamente 

testemunhal. A propósito, assim se manifestou o Min. Luiz Vicente 

Cernicchiaro por ocasião do julgamento do REsp 72.216-SP, em 

19-11-1995 (DJU de 27-11-1995), onde refere que "o Poder Judiciário só 

se justifica se visar à verdade real. Corolário do princípio moderno de 

acesso ao Judiciário, qualquer meio de prova é útil, salvo se receber o 

repúdio do Direito. A prova testemunhal é admitida. Não pode, por isso, 

ainda que a lei o faça, ser excluída, notadamente quando for a única hábil 

a evidenciar o fato. Os negócios de vulto, de regra, são reduzidos a 

escrito. Outra, porém, a regra geral quando os contratantes são pessoas 

simples, não afeitas às formalidades do Direito. Tal acontece com os 

chamados “diaristas” ou "boias-frias", muitas vezes impossibilitados, dada 

à situação econômica, de impor o registro em carteira. Impor outro meio de 

prova, quando a única for a testemunhal, restringir-se-á a busca da 

verdade real, o que não é inerente do Direito Justo". Confiramos um aresto 

recente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região neste sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. BÓIA-FRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

RURAL PELO PERÍODO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. BENEFÍCIO 

DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. (...) O trabalhador volante ou boia-fria 

experimenta situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ, 

AR2515/SP), uma vez que, em regra, ou não tem vínculos registrados ou 

os tem por curtíssimo período, devendo ser adotada solução "pro misero". 

Portanto, a exigência de início de prova material deve ser abrandada, em 

virtude da informalidade com que é exercida a atividade, o que dificulta a 

sua comprovação documental. 9. Não há que se exigir do boia-fria a prova 

do recolhimento das contribuições, uma vez que a responsabilidade por 

eventual recolhimento das contribuições, no seu caso específico, é do 

tomador do serviço, como inclusive decorre do disposto no artigo 14-A da 

5.889/73 (introduzido pelo artigo 1º da Lei 11.718/08). 10. Além disso, a 

orientação mais recente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de equiparar, quanto ao tratamento previdenciário, o trabalhador 

rural boia-fria ao segurado especial, previsto no art. 11, VII, da 8.213/91, 

(e não ao contribuinte individual ou ao empregado rural), o que resulta, 

também, na inexigibilidade do recolhimento das contribuições para fins de 

concessão do benefício, bastando a comprovação do efetivo desempenho 

de labor agrícola, nos termos dos artigos 26, III, e 39, I da Lei de 

Benefícios. (...)(Apelação Cível nº 0024939-05.2015.4.01.9199/MG, 2ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Henrique Gouveia da Cunha. j. 

22.10.2018, unânime, DJ 08.11.2018). Infere-se ainda, essa conclusão, 

pelo simples cotejo dos fatos com o ordenamento jurídico aplicável em 

vigor, cuja transcrição dos preceitos pertinentes considero relevante (Lei 

8.213/91): “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado 

que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação 

dada pela Lei nº 9.032, de 1995) § 1o Os limites fixados no caput são 

reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11 

(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999); § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 

2008)”.- Grifo meu. “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 

1993) Omissis.... VII – como segurado especial: a pessoa física residente 

no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, 

de 2008). a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) (...) § 

1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)”- 

Grifo meu. “Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social 

Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o 

empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das 

aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à 

seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado 

implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: 

omissis. (Artigo e tabela com nova redação dada pela Lei nº 9.032, de 

1995)”. “Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado 

obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" 

do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze 

anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pela 

Lei nº. 9.063, de 1995) (Vide Lei nº 11.718, de 2008)”- Grifo meu. Desses 

preceptivos legais emergem os requisitos para a concessão do pedido, 

quais sejam: a) qualidade de trabalhador rural, b) individualmente ou em 

regime de economia familiar e c) comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. Ainda, convém salientar que são requisitos para a 

aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 (sessenta) anos de idade, 

se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91). Nessa 

toada, como se pode observar, o autor, com data de nascimento em 

12/12/1952, comprovou que desde o ano de 2012 havia preenchido todos 

os requisitos legais, já que naquele ano completou 60 anos de idade, 

cumprindo, assim, uma das exigências estabelecidas na Lei de Benefícios 

da Previdência Social (artigo 48, §1º da Lei 8.213/91), de modo que 

deveria comprovar a carência de 180 meses, que equivale a cento e 

sessenta e cinco meses de labor rural e que, diante das provas 

testemunhais, tenho que ficaram devidamente demonstrados, pois as 

testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento foram claras 

ao afirmar que durante o período de carência exigido, o autor laborou na 

zona rural, na qualidade de diarista. Vejamos: “Que conhece o autor 

desde 1983. Que o autor morava na cidade de Colíder. Que já viu o autor 
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tocando gado na estrada. Que o autor fazia cerca e mangueira. Que via o 

autor fazendo e também ouvia alguém dizendo. Que desde que conheceu 

o autor, sempre trabalhou no pesado, até sofrer o acidente. Que o autor 

estava castrando boi quando se acidentou. Que o autor era avulso, 

trabalhava em diárias”. (SIC) – Antônio Carlos Silva. “Que conhece o autor 

há 30 anos. Que conheceu o autor fazendo diária, empreita, vacina de 

gado. Que já contratou o autor para diárias. Que desde que conhece o 

autor sempre trabalhou como rural. Que saiba, o autor não tem 

propriedade. Que não sabe se tem carro. Que o autor é conhecido por 

fazer diárias em atividade rural”. (SIC) – Aparecido Sidney Nava. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade ao Sr. Claudionor Bezerra da 

Silva, na base do salário-de-benefício, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(18/11/2013), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Claudionor Bezerra da 

Silva. FILIAÇÃO Maria Vieira da Silva. REGISTRO GERAL (RG) 2690874-3 

SSP/MT CPF/MF 106.531.632-15 DATA DE NASCIMENTO 12/12/1952 

BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 18/11/2013 Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 

6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao 

mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão 

de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do 

CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do 

STJ. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

custas, na forma da lei. 3 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000802-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. CRISTINA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000802-10.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: S. CRISTINA DE ARAUJO Vistos etc. 

Trata-se de medida cautelar preparatória de arresto ajuizada por MARTINS 

& BRUCHMAM MARTINS LTDA e LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - EIRELI, em face de S. CRISTINA DE ARAÚJO - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos, 

que fora recebida por este juízo ao Id. nº 19978246. Entre um ato e outro, 

as partes se compuseram amigavelmente, Id. 22187953. Por conseguinte, 

a parte autora informou que o débito fora devidamente quitado, conforme 

manifestação de Id.22764726, pugnando pela homologação do referido 

acordo com a consequente extinção do feito. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo 

direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de Id. nº 

22187953, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus 

termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais 

pelo requerido, conforme o item “4” do mencionado acordo. Por fim, 

determino que PROCEDA-SE a baixa à constrição do bem dado em caução 

ao Id. n° 20104566. Após com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000088-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000088-50.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME Vistos, etc. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, em face de MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ao Id. n° 17532503 fora determinado 

a emenda à inicial a fim de comprovar a mora da requerida. Após, com a 

inicial devidamente emendada, houve a concessão da liminar ao Id. n° 

18304997, restando frutífera o cumprimento da decisão, conforme 

diligência positiva anexa ao Id. n° 18913780. Em seguida, o autor 

peticionou informando a desistência do feito, Id. n° 19150156, pugnando 

por sua extinção. O bem foi restituído conforme manifestação de Id. n° 

20971118 e subsequente. É o relatório do necessário. Vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA em face de MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-71.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PETIÇÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

MARGARIDA DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001144-55.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ADAO GOMES DA SILVA, MARGARIDA 

DOMINGOS DA SILVA Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A ajuizou ação 

de execução de título extrajudicial, em desfavor de ADÃO GOMES DA 

SILVA e MARGARIDA DOMINGOS DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, o exequente manifestou ao 

Id. n° 21405726, pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito. 

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência, conforme dispõe §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. No caso dos autos, a lide não foi contestada. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do 

NCPC (Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu), 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

DISPENSANDO-A, se houver, das custas processuais remanescentes, 

nos termos do §3º, do art. 90, do mesmo códex. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais. Colíder/MT, Data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000259-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Tempestividade da Contestação Processo n. 

1000259-41.2018.8.11.0009 Certifico que a Contestação fora apresentada 

tempestivamente. Colíder-MT,. 13 de janeiro de 2020. ROSANGELA BLOCK 

BANAZESKI Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ADEMILSON ZEFERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Senhor(a): Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

PARTE REQUERIDA, nos termos do processo acima identificado, por todo 

o conteúdo da decisão vinculado no sistema, bem como a petição inicial, 

como parte integrante desta carta, para responder, caso queira, a ação, 

no prazo legal. Bem como, INTIMA-LO a SE MANIFESTAR SOBRE O 

LAUDO MÉDICO DE ID:25933988, conforme decisão de ID:26453544.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000565-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LORENTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Tempestividade da Contestação Processo n. 

1000565-10.2018.8.11.0009 Certifico que a Contestação fora apresentada 

tempestivamente. Colíder-MT,. 13 de janeiro de 2020. ROSANGELA BLOCK 

BANAZESKI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000963-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PARANHAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000963-88.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ANTONIO 

PARANHAS DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. 1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica 

da parte requerida evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem 

prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de instrução e 

julgamento (artigo 359 do Código de Processo Civil), passo a sanear o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. 2) Em análise à contestação, vislumbro que a parte requerida 

suscitou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. Entretanto, verifica-se 

que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez 

que o ajuizamento da ação se deu em 2017 e, se reconhecido o direito da 

requerente será a partir de 2014, não havendo que se falar em 

quinquênio. Por essa razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade 

do controle judicial, REJEITO a preliminar de prescrição arguida pela 

Requerida. 3) Superada esta questão, verifico não haver outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 4) 

Nos termos do art. 370 do CPC, determino a produção de prova 

testemunhal, bem como depoimento pessoal do autor. 5) A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357, inciso IV do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) qual era a atividade especial 

desenvolvida pelo autor; b) se a atividade desenvolvida pelo autor era 

sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física. 6) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

abril de 2020, às 13h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar 

rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão 

a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do Código de 

Processo Civil, ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo 

a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz). Intimem-se. Às providências. Sirva a 

presente como mandado e ofício, no que couber. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001672-26.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

PEREIRA FRANCA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. 1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica 

da parte requerida evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem 

prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de instrução e 

julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo desde logo, 

nos termos do artigo 357, CPC. 2) Em análise à contestação, vislumbro que 

a parte requerida suscitou preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 

Entretanto, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2017 e se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2016, ano em que ocorreu o 

requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa, não 

havendo, portanto, que se falar em quinquênio. 3) Superada esta questão, 

verifico não haver outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. 4) Nessa toada, DEFIRO a 

prova requerida pela parte autora (pericial), bem como, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora. 5) 

A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que depende de prova: a) qual 

era a atividade especial desenvolvida pelo autor; b) se a atividade 

desenvolvida pelo autor era sujeito a condições especiais que prejudiquem 

a saúde ou a integridade física. DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 30 de abril de 2020, às 14h10min, devendo as partes, caso queiram, 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, 

ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

6) Destarte, acerca da realização de Perícia Técnica a fim de verificar as 

condições de trabalho que autora exerceu como atendente/técnica de 

enfermagem, nomeio para atuar neste feito Real Brasil Consultoria e 

Perícias LTDA, com endereço profissional na Avenida Rubens de 

Mendonça, n° 1856, Sala 408 – 4º Andar, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, instituto de perícias com cadastro no 

Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para que indique o perito adequado ao cumprimento do ato 
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determinado. INTIME-SE o Perito, para caso aceite a designação, formular 

a proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que a 

parte Requerida arcará com o pagamento da perícia, ante a 

hipossuficiência da parte autora, eis que beneficiária da justiça gratuita. 

Nos termos do art. 465, §1º do CPC, as partes tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Os 

peritos cumprirão o encargo independente de compromisso (art. 466 do 

CPC) com as garantias do art. 473, §3º do CPC. As partes deverão ser 

cientificadas da data e do local indicado pelo perito para o inicio da 

produção da prova. O laudo deverá ser apresentado no período de até 30 

(trinta) dias. 7) Desde já, ficam as partes intimadas para, querendo, 

indicarem assistente técnico no prazo de 15 dias e formularem os 

quesitos. Atente-se o perito para o teor dos artigos 473 e 474 do Código 

de Processo Civil. Com o aporte do laudo pericial, intimem-se as partes 

para apresentarem os laudos elaborados por seus assistentes técnicos, 

no prazo de 15 dias. INTIME-SE. CUMPRA-SE Sirva a presente como 

mandado e ofício, no que couber. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

 

CONTESTAÇÃO EM ANEXO!

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA APARECIDA PLACIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLIDER/MT. Autos nº 

1000826-72.2018.8.11.0009. DELMA APARECIDA PLACIDO, já qualificada 

nos autos acima epigrafados que promove em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, também já qualificado, vem, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, manifestar-se sobre o Laudo Pericial (ID 

25929278) acostado nos autos, nos seguintes termos: A ilustre Dra. Eliana 

Kawaguiti, CRM-MT 3025 designada pelo Nobre Julgador, realizou perícia 

médica judicial no dia 24/10/2018 e concluiu pela INCAPACIDADE 

LABORAL TOTAL E DEFINITIVA da parte autora, conforme se depreende 

nas respostas dos quesitos 11, 12, 13, 16 e 17, formulados pela autarquia 

ré e dos quesitos 3, 6, 7 e 8 apresentados por este juízo, assim vejamos: 

QUESITOS DO INSS: 11- Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia 

da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o 

trabalho para as atividades que anteriormente exercia? Resposta-sim 12- 

Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial? Resposta-total 13- Caso a resposta ao 

quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a incapacidade laborativa, 

no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta- permanente 16- 

No caso de incapacidade temporária e parcial, e temporária total, qual o 

prazo estimado para a recuperação laborativa? Resposta-Incapacidade 

total e definitiva para exercer a atividade laborativa habitual. 17- No caso 

de incapacidade permanente e total, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? Resposta- Neste caso, não indico 

reabilitação profissional. QUESITOS DO JUIZ: 3- Esta doença ou lesão o 

incapacita para o seu trabalho ou para sua atividade habitual? Resposta- 

sim 6- A patologia em questão o incapacita para o exercício de toda e 

qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar 

que a incapacidade é total? Resposta- total 7- O periciando é insusceptível 

de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

definitiva? Resposta- definitiva 8- Considerando incapacidade 

total=incapacidade para toda e qualquer atividade laboral e incapacidade 

parcial=incapacidade ao menos para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva=sem prognóstico de recuperação e incapacidade temporária 

com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é 

total ou parcial e se definitiva ou temporária. Resposta- Incapacidade total 

e definitiva para exercer a atividade laborativa habitual. Assim, diante do 

quadro clínico da parte autora em razão da impossibilidade de exercer sua 

atividade habitual ou qualquer outra que possa garantir sua subsistência e 

também sendo insuscetível de reabilitação profissional, pugna-se pela 

conversão do auxílio doença (ora cessado) em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, conforme estabelece o art. 42 da Lei nº 8.213/91 e o art. 43 

do Decreto nº 3.048/99, vejamos: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição (Grifos Nossos). A jurisprudência é uníssona, 

já pacificada nesse condão, conforme os arestos ora compilados: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA A VIDA 

LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS. SÚMULA 111 DO STJ. 

CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O auxílio-doença é benefício pago em 

decorrência de incapacidade temporária, sendo devido enquanto 

permanecer a incapacidade, e renovável a cada oportunidade em que o 

segurado dele necessite. A supracitada lei, em seu artigo 62, prescreve 

ainda que não cessará o benefício de auxílio-doença até que o segurado 

seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

aposentado por invalidez. 2. Quanto à qualidade de segurado é questão 

incontroversa, tendo em vista que o próprio INSS reconheceu essa 

condição, quando concedeu à autora o benefício de auxílio-doença (fls. 

14). 3. O perito médico, designado pelo Juízo (fls. 250/252), concluiu que o 

demandante é portador de cegueira no olho direito H 54.4; glaucoma de 

ângulo coberto e catarata em olho esquerdo H40.1 e H25.1, doença de 

caráter progressivo que o torna total e definitivamente incapacitado de 

exercer atividades laborativas habituais e afins. 4. Estando o autor 

impossibilitado de exercer sua atividade habitual ou qualquer outra que 

possa garantir sua subsistência, entendo que se deve assegurar-lhe o 

restabelecimento do auxílio doença e a conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, direito que lhe é pertinente e que está em conformidade com a 

legislação previdenciária. 5. Honorários advocatícios mantidos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação imposta ao INSS, 

observados os limites da Súmula 111 do STJ. 6. Diante do expendido, dou 

parcial provimento à Remessa Oficial e à Apelação do INSS, apenas para 

adequar a condenação em honorários advocatícios à Sumula 111 do STJ. 

(TRF da 5ª Região, Primeira Turma, APELREEX 00042577720144059999, j. 

em 30.10.2014, v.u., DJE de 06.11.2014, p. 58). “PREVIDENCIÁRIO. 

REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO 

DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

1. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor 

incerto a condenação imposta ao INSS. 2. Os requisitos indispensáveis 

para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez são: incapacidade total e permanente para execução de 

atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 3. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A 

qualidade de segurada é inconteste, vez que a parte autora estava 

recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação 

da capacidade laborativa, bem como vínculo empregatício, após a 

cessação. 5. Comprovada a incapacidade total e permanente para o 
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trabalho, constatada por laudo médico pericial, faz jus a parte autora ao 

benefício previdenciário aposentadoria por invalidez, a partir do laudo 

pericial, conforme determinado em sentença, considerando atividade 

laboral, após a suspensão do auxílio-doença, conforme cnis juntada aos 

autos. 6. Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos 

da justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a 

remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 

4.357/df, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/pr, pelo rito do art. 543 - C 

do CPC. 7. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir 

da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da 

Lei nº. 11.960/09. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula nº 111 do STJ e § 4º 

do art. 20 do CPC. 9. Apelação da parte autora desprovida e apelação do 

INSS e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0027527-82.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 13/04/2016). Imperioso destacar que, a 

utilização dos meios de prova na busca da verdade dos fatos constitui 

para um critério de uma decisão justa, tendo em vista que “nenhuma 

decisão pode ser considerada justa se for fundamentada em uma 

concepção equivocada ou distorcida dos acontecimentos, fatos, provas, 

versões ou asserções”. Assim, o julgador não pode alhear-se à apuração 

da verdade, sob pena de se omitir na busca de uma solução justa para o 

conflito, assegurada como direito fundamental a todas as partes. Logo, 

quanto à valoração das provas produzidas no decorrer do processo, o 

nosso ordenamento jurídico brasileiro adota a “teoria do livre 

convencimento motivado do juiz”, com fundamento nos arts. 93, IX da 

Constituição Federal e 371 do Código de Processo Civil, que preveem a 

necessidade motivação das decisões. Sendo assim, com base no farto 

acervo probatório acostado nos autos, requer-se a imediata conversão do 

auxílio doença (ora cessado) em aposentadoria por invalidez, o que faz 

jus à parte autora diante do quadro clínico saúde e de sua incapacidade 

total e definitiva e insuscetível de reabilitação profissional, conforme 

fundamentação acima exposta. Nestes termos, confia-se no deferimento. 

Colider/MT, data do protocolo eletrônico Adalberto C. P. Martins Jr. OAB/MT 

nº 22.241/O

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CRISTOVAO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO IRIS CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Tempestividade da Contestação Processo n. 

1001361-35.2017.8.11.0009 Certifico que a Contestação fora apresentada 

tempestivamente. Colíder-MT,. 14 de janeiro de 2020. ROSANGELA BLOCK 

BANAZESKI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002225-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY GOMES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO CONSTANTINO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002225-05.2019.8.11.0009. INVENTARIANTE: 

IVANY GOMES DA SILVA INVENTARIADO: ARLINDO CONSTANTINO 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento 

anexo ao Id n° 27715692, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001247-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR OAB - SC27584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001247-28.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: FABIANO DA SILVA BATISTA Vistos etc. Sem delongas, 

conforme já explanado na decisão que determinou a emenda a inicial a fim 

de que o requerente comprovasse a mora da parte devedora, na 

eventualidade de não ser possível a entrega da correspondência na 

residência do destinatário, e esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro do autor, apregoa a possibilidade de que a intimação ocorra por 

edital mediante protesto de título. Conforme a jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O 

tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa 

de notificação extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não 

foi concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice 

da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). (negritei). “A partir da 

vigência da Lei nº 13.043/14, a constituição em mora passou a ser 

possível através da comprovação do envio de uma simples notificação 

extrajudicial por via postal com o aviso de recebimento para o endereço do 

devedor, podendo ser feita por escritório de advocacia, restando 

desnecessário o intermédio dos cartórios para essa finalidade” (Agravo 

de Instrumento nº 4002244-16.2018.8.04.0000, 3ª Câmara Cível do TJAM, 

Rel. Nélia Caminha Jorge. j. 28.05.2018). Contudo, no caso dos autos, a 

notificação extrajudicial não fora recebida, não possuindo o condão de 

constituir o devedor em mora. Deste modo, “a mora do devedor deve ser 

comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, 

sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os 

meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital” (AgInt no 

Agravo em Recurso Especial nº 889.096/PR (2016/0075835-5), 4ª Turma 
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do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 04.08.2016, DJe 12.08.2016). Desta feita, 

considerando que a notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos, restou inexitosa, conforme 

depreende-se do documento anexo ao Id. n° 24895758, INTIME-SE 

novamente a parte autora, para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora da devedora, ex vi do 

artigo 321 do CPC, uma vez que a falha apontada é sanável. Após, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se a Secretaria e 

façam-me os autos conclusos. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002046-71.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

DIONICLEIA MARTINS FREITAS RÉU: JUDINEIS LIMA GOULART Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que não consta a sentença 

homologatória do referido acordo entabulado entre as partes que se 

pretende a anulação; Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001866-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI ALVES BARBOSA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001866-55.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: SUELI ALVES BARBOSA QUEIROZ Vistos etc. Sem 

delongas, conforme já explanado na decisão que determinou a emenda a 

inicial a fim de que o requerente comprovasse a mora da parte devedora, 

na eventualidade de não ser possível a entrega da correspondência na 

residência do destinatário, e esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro do autor, apregoa a possibilidade de que a intimação ocorra por 

edital mediante protesto de título. Contudo, conforme depreende-se do 

documento anexo ao Id. n° 25899302, a tentativa de notificação 

extrajudicial, não chegou a ser enviada, uma vez que o aviso de 

recebimento constante nos autos, fora devolvido pelo motivo ‘’NÃO 

PROCURADO’’. A partir disso, ante o retorno negativo da notificação, a 

parte requerente providenciou o protesto do título por edital, a fim de 

constituir a parte devedora em mora, Id. n° 27381856. Em consonância 

com o entendimento jurisprudencial, “a mora do devedor deve ser 

comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, 

sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os 

meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital” (AgInt no 

Agravo em Recurso Especial nº 889.096/PR (2016/0075835-5), 4ª Turma 

do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 04.08.2016, DJe 12.08.2016). Desta feita, 

considerando que não houve o esgotamento de todas as vias para a 

localização da parte devedora, INTIME-SE novamente a parte autora, para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial no sentido de 

comprovar a mora da requerida, ex vi do artigo 321 do CPC, uma vez que 

a falha apontada é sanável. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se a Secretaria e façam-me os autos conclusos. 

AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA TEIXEIRA DE AGUILAR CANGUCU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

LAUDO MÉDICO PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002343-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GONCALVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA IMPUGNAR 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001693-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELY PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GENETE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca da contestação juntada aos autos 

pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI PANIZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca da contestação juntada aos autos 

pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000942-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca da contestação juntada aos autos 

pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001130-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA SILVA OLIMPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, através 

do seu advogado, para comparecer na audiência designada para o dia 06 

de fevereiro de 2020, às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001137-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MONTIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, através 

do seu advogado, para comparecer na audiência designada para o dia 30 

de janeiro de 2020, às 14h10min..

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002014-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLO DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

JOAO BATISTA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002014-03.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: JOAO BATISTA RODRIGUES, APOLO DA SILVA 

RODRIGUES Vistos, etc. Tendo em vista a certidão negativa de ID 

24607151, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar pelo que entender de direito, bem como juntar o 

substabelecimento, conforme requerido em audiência de conciliação. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002103-89.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BELO DA HORA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001500-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE LOURDES ORTEGA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA, do retorno dos autos do TRF 

a este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001513-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BERTAPELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora, de que o benefício concedido a parte autora já 

foi implantado, bem como, para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001266-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ELIANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURO GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARICE MONTEIRO MANIEZZO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001877-84.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LINDAURO 

GONCALVES NETO REU: LARICE MONTEIRO MANIEZZO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer o parcelamento das 

custas processuais (Id n° 25984643, Pág. 03/05). Por conseguinte, o 

elevado valor das custas processuais autoriza o deferimento de 

parcelamento das despesas no curso do processo, na forma do §6º do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu o E. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. 

VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas pelo 

agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 

forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017). Assim, nos 

termos do §7º, do art. 468, da CNGC, AUTORIZO o parcelamento das 

custas e taxas judiciárias em 03 parcelas, conforme preceitua o artigo 98, 

§6° do CPC, devendo o requerente informar mensalmente a este juízo o 

recolhimento do valor. INTIME-SE o autor para ciência da presente decisão, 

bem como, recolher a primeira prestação do parcelamento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação e/ou 

recolhimento das custas, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Colíder – MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001236-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES (EMBARGANTE)

MARINES RAMOS DA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001236-96.2019.8.11.0009. EMBARGANTE: 

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES, MARINES RAMOS DA 

COSTA EMBARGADO: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos à 

execução interposto por Antônio Lourival Machado Menezes e Marines 

Ramos da Costa, em face de Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos 

Agrícola Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois bem, 

compulsando os autos, denota-se que os embargos à execução 

interposto ao Id. 21814464 é intempestivo, conforme o teor da certidão de 

Id. n° 26350654. Isso porque, a teor do disposto no artigo 915 do Código 

de Processo Civil, a parte embargante tinha 15 (quinze) dias para opor os 

presentes Embargos, porém o fez tão-somente após o prazo final. Posto 

isso, REJEITO os Embargos à execução, em razão da manifesta 

intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, devendo a execução prosseguir o seu curso normal. Custas pelo 

embargante. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, TRASLADE-SE cópia 

d e s t a  s e n t e n ç a  p a r a  o s  a u t o s  d a  e x e c u ç ã o  n ° 

1000230-88.2018.811.0009. ARQUIVE-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001172-86.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMARA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001172-86.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

CLEIDIMARA CRUZ Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão, 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 869 de 2710



face de CLEIDIMARA CRUZ, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Ao Id. n° 21609669 fora determinado a emenda da inicial a fim de que 

fosse juntado o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais. 

Após, com a inicial devidamente emendada, houve a concessão da liminar 

ao Id. nº 22929532. Entre um ato e outro, a parte autora manifestou ao Id. 

nº 24942572, informando que realizaram uma composição amigável, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas desnecessárias, em virtude da 

realização de acordo extrajudicial, colocando fim a lide aqui discutida, 

patente é a perda do objeto da presente demanda. Posto isto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 90 do Código 

de Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-72.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001354-72.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JOISSE 

FERNANDA CANDIDO GONCALVES REQUERIDO: DEOVANI ANGELICO DE 

ARAUJO Vistos, etc. Sem delongas, ao Id. n° 22716989 a requerente 

manifestou discordância sobre a r. decisão que fixou os alimentos 

provisórios no importe de 30% do salário mínimo vigente. É certa a 

inexistência jurídica do “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual. Entretanto, considerando a informação 

trazida pela parte requerente, de que o requerido vinha contribuindo 

espontaneamente com a pensão alimentícia o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais) até o mês de julho do corrente ano, bem como, observando os 

documentos carreados aos autos, entendo que a decisão proferida ao Id. 

n° 22401637, merece ser reexaminada. 1 - Desta forma, DEFIRO o pedido 

de reconsideração, razão pela qual, FIXO os alimentos provisórios em 

favor dos infantes no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo 

vigente, ou seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas escolares, farmacêuticas, 

odontológicas e médico-hospitalares, que deverá ser pago a partir da 

intimação desta decisão, na conta bancária da genitora: Caixa Econômica 

Federal, Agência 3456, Conta Poupança 20971-6, até o dia 10 (dez) de 

cada mês. 2 – No mais, CUMPRA-SE as determinações remanescentes da 

decisão proferida ao Id. n° 22401637. Às Providências. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000181-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA MARTINS DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE JESUS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000864-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE COSTA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-20.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIOS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000891-33.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000961-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HAUBRICHT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90845 Nr: 3630-69.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM, JOSIANE DE FATIMA MENEGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LIDIO - OAB:16976

 Autos nº: 3630-69.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90845.

 Vistos etc.

1. Inicialmente, conforme determinado no recebimento da exordial e 

ratificado em despacho de fl. 34, ABRA-SE vistas ao Ministério Público, 

nos termos do artigo 698 do CPC.

2. Verifica-se que a parte autora em sua manifestação de fls. 35-35v não 

juntou o demonstrativo de cálculo referente ao débito alimentar, o que é 

indispensável na espécie conforme preceitua artigo 798, I, “b” do Código 

de Processo Civil, razão pela qual, INTIMA—SE a exequente para sanar tal 

irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso decorrido o prazo e não 

cumprido a determinação pela parte exequente, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

3. Com a juntada do cálculo, INTIME-SE o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito apresentado pela exequente, bem como o valor 

das parcelas que venceram no curso do processo, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de sua 

prisão, conforme art. 528, §1º e §3º, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo acima sem o pagamento, ou apresentada justificativa, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 13 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 926-49.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO GENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente Ação Previdenciária aviada por Aluísio Genir da Silva, em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 2 - DEIXO DE 

CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.3 - CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.4 - Sem 

custas, na forma da Lei.5 - OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais, para que 

proceda com a implantação da Aposentadoria por Invalidez, bem como 

realize as devidas anotações em seu sistema.Para tanto, sintetizo os 

parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010:Número do 

CPF: 202.654.921-49.Filiação: Luiz Manoel da Silva e Geni Silvéria da 

Silva.Nome do segurado: Aluísio Genir da Silva.Endereço do segurado: 

Fazenda Prata, BR 320, CEP: 78.500-000, Colíder/MT.Benefício concedido: 

Aposentadoria por Invalidez.DIB: 01/02/2015 – data do requerimento 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.6 - Diante da renuncia do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Colíder/MT, 30 de novembro de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 1309-03.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80443 Nr: 1413-24.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA BARBOSA ALUIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANO ALUIZO, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Jordão 

Conceição da Silva. 2) DEFIRO o requerimento da parte autora acerca da 

juntada de substabelecimento, para que o faça em cinco (05) dias. Razão 

pela qual, DECLARO encerrada a instrução processual. 3) Permaneçam os 

autos conclusos para prolação de sentença. 4) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97933 Nr: 741-74.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR NEVES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Elenir Faria 

Bento. 2) DEFIRO a juntada de substabelecimento apresentado pela parte 

autora, DECLARANDO encerrada a instrução processual. 3) Permaneçam 

os autos conclusos para prolação de sentença. 4) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91968 Nr: 644-11.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA ROSA DA PURIFICAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. 1) Inicialmente, vale registrar que a requerida, conforme 

certidão de fl. 94, deixou transcorrer o prazo in albis sem apresentar 

contestação, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA. Todavia, não se 

aplicam os seus efeitos, uma vez que, se trata de direito indisponível. 2) 

DEFIRO a juntada de substabelecimento apresentado pela parte autora, 

DECLARANDO encerrada a instrução processual. 3) Permaneçam os 

autos conclusos para prolação de sentença. 4) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 1328-33.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial e o faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

ao pagamento correspondente ao benefício de Auxílio-Acidente à autora, 

Mirian Ribeiro da Costa, equivalente a cinquenta por cento (50 %) do 

salário mínimo mensal, pelos períodos (DIB - 31/10/2011 – fl. 94v.) até 

(DCB – 06/02/2012), devidamente atualizado.[...] Ademais, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.5 - [...] 6 - [...] 7 - [...] 8 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, SUBAM os autos sem demora ao 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.9 - Preclusas as 

vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em quinze (15) 

dias. 10 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º do Código 

de Processo Civil). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47338 Nr: 1134-77.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LACERDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52784 Nr: 221-27.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80378 Nr: 1348-29.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ROBERTO PAQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80492 Nr: 1465-20.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SERAFIM DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85080 Nr: 3739-54.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85104 Nr: 2497-26.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86231 Nr: 3642-20.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87108 Nr: 551-82.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZIDETE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91691 Nr: 442-34.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FERREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92367 Nr: 905-73.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92498 Nr: 977-60.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54752 Nr: 2191-62.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DONINI, MAURICIO RICARDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos nº: 1566-91.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57282.

Vistos, etc.

Mauricio Ricardo Alves propôs o presente cumprimento de sentença (fls. 

57-61) em face de Hermínio Perin. Anote-se nos autos e cadastre-se nos 

sistemas informatizados (se o caso, com a devida inversão dos polos).

1 - Assim, cumprido o disposto no artigo 524, do CPC, tratando-se de 

execução de título judicial (art. 523 do CPC), DETERMINO: INTIME-SE a 

parte executada, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos (inciso I, do art. 513, § 2º, do CPC), para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, sobre este, ser 

acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento). Destaque-se, 

outrossim, que, no caso de pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

remanescente, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

2 - Em não havendo o pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do débito contemplando a multa de 10% (dez por cento) 

e manifestar pelo que entender de direito.

3 – Após, façam os autos conclusos.

Colíder, 15 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80560 Nr: 1543-14.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA ("FUNDO")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDEMAR AMANCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, JORGE JOSÉ JUSTI WASZAK - OAB:PR 16.878, 

SIRLENE ELIAS RIBEIRO - OAB:PR 28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1543-14.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 80560.

 Vistos, etc.

 Ante a manifestação de fl. 74, DEFIRO o pleito de fl. 31.

 Às providências.

 Colíder/MT, 14 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94938 Nr: 2645-66.2015.811.0009

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDPM, PODPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2645-66.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94938.

 Vistos, etc.

1. O presente feito tem como pretensão o levantamento de valores 

depositados em conta bancária da falecida Rosa de Paula Martins, junto ao 

Banco Bradesco. Valores decorrentes de benefício assistencial de 

titularidade de Priscila Ohana de Paula Martins, ora autora. Todavia, 

equivocadamente, à fl. 26, fora determinado que se oficiasse a Caixa 

Econômica Federal para que informasse ao juízo saldo porventura 

existente em nome da “de cujus” a título de FGTS, PIS e PASEP.

Assim, chamo o feito à ordem, para determinar que oficie-se o Banco 

Bradesco – Agência de Alta Floresta, solicitando informações acerca de 

valores depositados em conta bancária de Rosa de Paula Martins (fl. 15), 

a título de benefício previdenciário assistencial em favor de Priscila Ohana 

de Paula Martins, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, com a juntada de informações, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar o que entende de direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 15 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90217 Nr: 3140-47.2014.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Elisangela D. Soares - OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3140-47.2014.811.0009

Código Apolo nº: 90217.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, para no prazo legal, manifestar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 09 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91225 Nr: 114-07.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDS, SDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 114-07.2015.811.0090.

Código Apolo nº: 91225

Vistos, etc.

1 - Tendo em vista todas as tentativas de citação pessoal do executado 

terem restado infrutíferas (conforme fls. 16 e 31), DEFIRO a CITAÇÃO POR 

EDITAL, com prazo de vinte (20) dias, com observância da decisão de fl. 

24 e, devendo a secretaria atentar-se a regra contida no art. 257 do 

Código de Processo Civil.

2 - Transcorrido o prazo sem manifestação, devidamente certificado, nos 

termos do art. 72 do CPC, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica FACIDER 

para patrocinar a defesa do executado, assim INTIME-SE.
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3 – Sem prejuízo das providências indicadas nos itens anteriores, 

EXPEÇA-SE ofício ao INSS a fim de encaminharem a este juízo o CNIS 

referente ao executado cujo CPF é 738.024.419-15.

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão como mandado, ofício e carta 

precatória, no que couber.

Colíder/MT, 09 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83275 Nr: 628-28.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DELBONE RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 628-28.2013.811.0009

Código Apolo n. 83275

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença (fls. 128/131) proposto por 

Andressa Delbone Rodrigues de Araújo contra Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada, à fl. 143v, manifestou concordância com 

o cálculo do exequente.

Entre um ato e outro, às fls. 149/150, aportaram aos autos os ofícios 

oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes às parcelas vencidas do auxílio 

doença e aos honorários sucumbenciais.

Determinado o levantamento dos valores (fl. 152), os alvarás foram 

expedidos às fls. 153/154.

Em seguida, às fls. 159/160 a defesa da exequente informou uma nova 

conta bancária, visto que a anteriormente informada fora encerrada, 

assim, ante a inconsistência de dados o alvará fora cancelado.

Á fl. 164 fora expedido novo alvará eletrônico para levantamento dos 

valores.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 154 e 164, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – Ante a certidão de fl. 166 (não numerada) ocorreu o decurso de prazo 

sem manifestação, desta forma, certificado o trânsito em julgado, 

inexistindo pendências, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito 

com as baixas e anotações de estilo.

Colíder, 13 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121596 Nr: 3477-60.2019.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Anildo Gonçalo Coelho - OAB:15682/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida, DETERMINANDO a 

SUSTAÇÃO, por ora, dos efeitos do protesto (fl. 20) do título aludido à fl. 

19.LAVRE-SE o termo de caução do bem indicado à fl. 15. E, 

posteriormente, OFICIE-SE o Cartório Competente para que promova o 

devido registro.INTIMEM-SE a parte requerida e OFICIE-SE o Cartório 2º 

Ofício de Colíder, para que cumpram a presente decisão.2. Cite-se a parte 

ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do 

NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no 

artigo 307 do NCPC. 3. A medida deverá ser efetivada pela parte autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação de sua eficácia (artigo 

309, § II do NCPC). 4. Após efetivada a medida cautelar, o autor deverá 

formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 

308 do NCPC, sob pena de cessação da eficácia da medida, nos termos 

do artigo 309, I do NCPC. 5. Sem prejuízo, apense-se o presente feito aos 

autos da execução n. 890-12.2012.811.0009 – Código Apolo n. 59273.A 

secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo 

artigo 308 do NCPC. Às providências.Colíder, 13 de dezembro de 

2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 2785-66.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO WIMMERS LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 FINALIDADE: intimação do Advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, devendo comprovar o recolhimento nos autos, a 

fim de que seja efetuado o preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Campo Mourão – PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100036 Nr: 2185-45.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATTIDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0, 

MARTA DIAS MILANI - OAB:21471-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca do laudo 

médico pericial de fls. 72-73 no devido prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 1368-88.2010.811.0009

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 875 de 2710



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI NICODEMOS MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1368-88.2010.811.0009

Código Apolo nº: 53931

Vistos, etc.

1. A parte autor pugnou à fl. 97 pela expedição de ofício requisitório 

objetivando o recebimento de honorários de sucumbência fixados na fase 

de cumprimento de sentença. Todavia, tal pedido não deve ser acolhido na 

forma em que requerida, sendo necessário a intimação da Fazenda 

Pública para, querendo, impugnar a pretensão.

Assim, recebo o pleito de fl. 97 como pedido de cumprimento de sentença.

 2. Ato contínuo, com a remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar 

impugnação à execução dos honorários de sucumbência fixados em fase 

de execução (fl. 97), nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou 

concordar com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º 

do artigo 523 do NCPC.

 3. Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos conclusos.

3. Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação sobredita, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.

4. Não sendo o caso do item “3”, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se 

o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, do NCPC).

Às providências.

Colíder, 16 de dezembro 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89343 Nr: 2375-76.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SV, MLVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº: 2375-76.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 89343.

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Mauro Lucas Viana 

Castro, representado por sua genitora Simone Viana, em face de Mauro 

da Costa Castro, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, à fl. 177, as partes transacionaram quanto ao débito 

remanescente, requerendo a suspensão do feito até a compensação dos 

cheques com vencimentos em 28/03/2019 e 30/03/2019, bem como a 

homologação do acordo em questão.

Instado, o Ministério Público se manifestou contrário à homologação do 

acordo, conforme fls. 178/179.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando aos autos, é notório que o débito remanescente perdeu o 

caráter de urgência, não atendendo mais a dívida ao critério de atualidade, 

ainda, verifico que os direitos do menor se encontram suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito.

Frise-se que o acordo em comento não é causa de renúncia aos alimentos 

devidos, mas mera dispensabilidade aos débitos pretéritos, que não 

possuem mais caráter de imprescindibilidade, visto que tratam-se de 

dívidas vencidas, não fazendo jus esta dispensa às dívidas vincendas, 

que são passíveis a qualquer tempo, de revisão, podendo o exequente 

propor ação de execução de alimentos para exigi-los quando necessário 

for.

 Nesse viés, não restou qualquer ponto controverso na presente lide, vez 

que as partes entabularam acordo acerca do pagamento do débito 

alimentar.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Destarte, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto ao 

cumprimento do acordo, valendo o silêncio como quitação do débito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98536 Nr: 1146-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSDS, ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº: 1146-13.2016.811.009.

Código do Apolo: 98536.

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos por Alan Junior Souza da Silva, 

representado por sua genitora Adelaine de Souza Bezerra, em desfavor 

de Gean Maycon da Silva, todos devidamente qualificados nos autos, nos 

moldes previstos no artigo 528 do CPC.

Entre um ato e outro, aportou às fls. 28/31, petitório da parte requerida 

informando a quitação do débito alimentar pleiteado na inicial.

Às fls. 43/45 o requerente informou que o requerido não adimpliu com os 

débitos alimentares vencidos no curso do processo, referentes aos 

meses de maio de 2016 a março de 2019, pugnando decretação de prisão 

civil.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

1 - Compulsando os autos, verifica-se que o executado efetuou o 

pagamento do valor descrito na inicial, conforme recibos de fl. 31.

 2 - Por outro lado, com relação aos valores vencidos e não pagos, 

mencionados na manifestação de fls. 43/45, APLICO a Súmula 309 do 

Superior Tribunal de Justiça e DETERMINO a INTIMAÇÃO do executado 

para que, no prazo de três dias, proceda ao pagamento das parcelas 

alimentares vencidas no curso da lide, referentes aos meses de maio de 

2016 a março de 2019, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil, nos termos do § 3º, 

art. 528, do Código de Processo Civil.

 3 – Sem prejuízo, antes do cumprimento das determinações acima, 

REMETAM-SE os autos à contadoria para atualização do valor constante 

no demonstrativo de cálculo de fl. 44.

INTIMEM-SE e dê CIÊNCIA ao Ministério Público e às partes.

Sirva a presente decisão como, MANDADO e OFÍCIO, no que couber.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93046 Nr: 1351-76.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSDS, ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº: 1351-76.2015.811.0009

Código: 93046

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos pelo rito expropriatório 

de bens proposto por Alan Junior de Souza da Silva, representado por 

sua genitora Adelaine de Souza Bezerra, em face de Gean Maycon da 

Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

O requerido fora devidamente citado à fl. 33.

A parte requerida informou o pagamento do débito em comento, conforme 

petitório de fls. 34/38.

Entre um ato e outro, à fl. 48 a parte exequente pugnou pela extinção do 

feito em razão da quitação integral do débito, pelo executado.

 Ato contínuo o ilustre representante do Ministério Público, manifestou 

ciência, conforme manifestação de fl. 51.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte requerida, conforme 

fls. 37/38 , a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Custas pela parte requerida, contudo, SUSPENDO, vez que defiro o 

benefício da justiça gratuita pleiteada na declaração de fl. 36.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94442 Nr: 2338-15.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON SOARES DA SILVA, JOSE 

ROBERTO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR ESTALK - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:MT/23165

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 15 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestações) protocolados peloa requeridoa nos autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94111 Nr: 2152-89.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILOR ORIDES ZANIBONI PAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2152-89.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94111.

Vistos, etc.

Tendo em vista que não houve tempo hábil para o retorno dos autos da 

Procuradoria, o que tornou prejudicada a solenidade designada, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para 

o dia 05 de março de 2020, às 13h30min.

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade ora redesignada.

CIÊNCIA à Procuradoria Federal Especializada do INSS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 13 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48410 Nr: 2199-10.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Autos nº: 2008/191. Código Apolo nº: 48410.DECIDO.Sem delongas 

desnecessárias, o autor perseguia a exoneração de alimentos que eram 

devidos em favor da demandada, contudo, tais alimentos eram 

temporários, conforme se observa do acordo acostado a exordial (fls. 

28-32), e, tendo, assim, decorrido prazo em que a obrigação assumida foi 

integralmente cumprida, o objetivo almejado no presente feito restou 

prejudicado. Vale destacar que em relação aos alimentos rege o princípio 

da irrepetibilidade dos alimentos que se pretendia exoneração, portanto, 

tem-se a perda do objeto da demanda, razão pela qual, a extinção da ação 

sem resolução do mérito se impõe. Ante o exposto, ante a perda 

superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Colíder/MT, 09 de 

janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80100 Nr: 1052-07.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORRIANO. - OAB:3.946

 Autos nº 1052-07.2012.811.0009

Código do Apolo: 80100

Vistos, etc.

O autor à fl. 80 requereu o ressarcimento do valor pago a título de multa, 

aplicada de forma inadequada.

Insta salientar que a presente ação tem condão de declarar inexistente o 

débito, o que fora feito mediante sentença de fls. 62/68.

Assim, em atenção ao pedido de fl. 112, entende-se que não é motivo para 

continuidade do processo, visto que o pedido fora realizado pela via 

inadequada, devendo a parte autora, querendo, propor uma nova ação 

visando o ressarcimento do valor.

Portanto, INDEFIRO o pedido de fl. 112.

Por fim, inexistindo pendências, ARQUIVE-SE.

INTIME-SE a parte autora.

Às providências.

Colíder, 16 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82149 Nr: 3172-23.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste sobre o valor apurado pela contadoria às fls 181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9622 Nr: 1581-46.2000.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A, ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A, Dra. POLIANA GALADINOVIC DE 

OLIVEIRA, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva à 

Segunda Secretaria, os autos acima descrito, sob pena de busca e 

apreensão e perda do direito de vistas fora da Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3535 Nr: 2-44.1992.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CALVI, ADEVAIR CARLOS CALVI, 

JAIME EUGÊNIO NANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 CERTIFICO, que renumerei as fls 367 à 374, por terem sido numeradas 

equivocadamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 71-70.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON MARTINS DE SOUZA, ISAURA 

JANICE RESMINI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA: Dr. Mauro Paulo Galera 

Mari, para retirar no cartório da Secretaria da Segunda Vara, a certidão 

expedida nos termos do artigo 828 do CPC, a qual fora requerida no 

presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45298 Nr: 2152-70.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46338 Nr: 152-63.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPMDS, TEREZA MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46511 Nr: 324-05.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84582 Nr: 1983-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÉ PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93583 Nr: 1761-37.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA PAULUCCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99606 Nr: 1901-37.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ROSA DOS SANTOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94417 Nr: 2325-16.2015.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CARLOS PAZIM, ODILOR ORIDES 

ZANIBONI PAZIN, VALDECIR ANTONIO PAZIM, ISRAEL HENRIQUE PAZIN, 

Dalva Maria Pasim Chances, ILISABEL PAZIM DE MOURA, AUGUSTO 

GAONA, FERNANDO PAZIM GAONA, SILVANA MARIA PAZIM MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA ZANIBONI PAZIM, EUCLIDES PAZIM, 

SIRLENE APARECIDA PAZIM, SIDINEI BIZAIA PAZIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0, 

DEISE JUSSARA ALVES - OAB:MT 17.867/0, LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT, MARTA DIAS MILANI - OAB:21471-0, MARTA DIAS 

MILANI - OAB:21471/O, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. 1) Permaneçam os autos conclusos. 2) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 12817 Nr: 976-66.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARRETERO, DANIELLI ADAMOVISKI 

CARRETERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:MT 3548-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº: 976-66.2001.811.0009.

Código Apolo nº: 12817.

 Vistos, etc.

 1) Ante o teor da certidão de fl. 399, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, a dar regular 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 15 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48532 Nr: 2328-15.2008.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MDFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº: 2328-15.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 48532.

 Vistos, etc.

Tendo em vista o endereço obtido via Sistema Infoseg (anexo), cumpra-se 

o r. despacho de fl. 100, sobretudo intimando o executado acerca da 

constrição levada a efeito, conforme cópia da operação acostada á fl. 87.

Às providências.

 Colíder/MT, 15 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96988 Nr: 82-65.2016.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARTINS DURÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16.285 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 82-65.2016.811.0009Código Apolo n. 96988Vistos, etc.(...)Isto 

posto, equacionado o litígio de forma amistosa e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do 

Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em 

pauta.Custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as 

partes, nos termos do artigo 90, § 2º, do CPC. Com efeito, uma vez que a 

transação ocorreu antes da sentença, na forma do § 3º, art. 90 do mesmo 

diploma legal, ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.Cada um responde pelos honorários de seus 

patronos, não havendo disciplina diversa no acordo.Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C.Colíder - MT, 14 de dezembro de 2019.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88582 Nr: 1766-93.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMOB, MDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, DIEGO 

BARRETO DA CRUZ - OAB:17.238/MT, Elisangela D. Soares - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 Autos nº 1766-93.2014.811.0009

Código nº 88582

Vistos etc.

 1 – Em atenção ao petitório de fl. 70, INDEFIRO o pedido de suspensão do 

processo em epígrafe, visto que na decisão de fls. 23/24 nos autos em 

apenso, ao receber os Embargos à Execução não fora atribuído efeito 

suspensivo.

2 – No mais, DEFIRO o pedido contido à fl. 66, assim EXPEÇA-SE ofício à 

Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

se há saldo de FGTS em nome do executado.

Às providências.

Colíder/MT, 09 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93829 Nr: 1939-83.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CÉLIO EIJI 

TOBISAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1939-83.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93829.

 Vistos, etc.

1. Defiro o pleito de fl. 349. Assim, cite-se o requerido Célio Eiji Tobiwasa, 

via carta precatória, no endereço ora indicado.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada pelo requerido Estado de Mato Grosso, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Colíder/MT, 14 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 1230-10.1999.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO KESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007/MT

 Autos nº: 1230-10.1999.811.0009.

Código Apolo nº: 3658.

 Vistos, etc.

1 – Defiro o pleito de fl. 274, portanto, INTIME-SE a parte executada na 

forma requerida, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para seu 

cumprimento.

2 – Decorrido o prazo com ou sem manifestação nos autos, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar o que 

entender de direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 14 de dezembro de 2019.
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 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3809 Nr: 5-23.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - OAB:MO-3688, NILTON LUÍS 

FERREIRA - OAB:MT-4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Autos n. 5-23.1997.811.0009

Código Apolo n. 3809

Vistos, etc.

Em atenção ao pleito de fl. 219, na forma do art. 876, §1º, inc. I, do CPC , 

sobretudo em relação à adjudicação pretendida, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

Colíder – MT, 14 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 10022 Nr: 1707-96.2000.811.0009

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1707-96.2000.811.0009.

Código Apolo nº: 10022.

 Vistos, etc.

1. Defiro o pleito de fl. 196. Assim, proceda-se a secretaria com as 

anotações e retificações necessárias.

2. Outrossim, ante o teor da certidão de fl. 197, INTIME-SE a exequente 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Colíder/MT, 14 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46738 Nr: 548-40.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ARAGÃO DEPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2008/38.

Código do Apolo: 46738.

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 57 e em virtude do endereço obtido via Sistema 

Infoseg, INTIME-SE o executado, via postal, no endereço indicado no 

extrato anexo.

 2. Caso infrutífera, proceda-se com a intimação por meio de edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias.

Às providências.

 Colíder, 16 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96901 Nr: 15-03.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWGDS, ACJDS, DAIANE GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.15-03.2016.811.0009

Código Apolo n. 96901

Vistos, etc.

Defiro a manifestação de fls. 54/55. Razão pela qual, DETERMINO:

I. REMETAM-SE os autos à contadoria para atualização do valor constante 

no demonstrativo de cálculo de fl. 55.

 II- INTIME-SE o executado no endereço constante à fl. 54 para, no prazo 

de 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, bem como o valor das 

parcelas que venceram no curso do processo, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de sua 

prisão, conforme art. 528, §1º e §3º, do Código de Processo Civil.

III. Decorrido o prazo acima sem o pagamento, ou apresentada justificativa, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito.

IV. Consigne que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

Colíder/MT, 09 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51212 Nr: 1933-86.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR CORREA DA SILVA, ZURMA 

APARECIDA DUARTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n. 1933-86.2009.811.0009

Código Apolo n. 51212

Vistos, etc.

1. Defiro o pleito de fl. 138. Assim, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 

(um) ano, período em que também ficará suspensa a prescrição, nos 
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termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

2. Decorrido o prazo de um ano sem manifestação do exequente, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do 

CPC).

3. Após o decurso do prazo do item 1, DETERMINO que os autos 

aguardem no arquivo, mediante baixa no relatório de estatísticas forenses 

(art. 1.149 da CNGC).

4. Encontrados bens penhoráveis, os autos poderão ser desarquivados a 

qualquer tempo para prosseguimento da execução.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colíder, 14 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80989 Nr: 2031-66.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AGUIAR JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 Processo nº: 2031-66.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 80989.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Francisco Aguiar Junior, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, à fl. 38, o exequente manifestou nos autos 

requerendo a extinção da execução em razão da quitação do débito, 

realizada pela executada.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fl. 38 verso, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o 

valor da execução, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Contudo, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, vez 

que defiro os benefícios da justiça gratuita requerido à fl. 36.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81268 Nr: 2331-28.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ FEITOZA, MARIA APARECIDA 

FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 DETERMINO:EXPEÇA-SE mandado de penhora, depósito e avaliação (art. 

523, § 3º, do diploma processual), dos imóveis indicados à fl. 71, sendo 

que deverá ser lavrado o devido termo conforme determinam os artigos 

838 e 872 do Código de Processo Civil.2 - Penhorado o bem, observe-se o 

disposto no art. 840 do novo CPC e seus parágrafos quanto ao depósito.3 

- Efetivada a penhora, a parte executada deverá ser, de imediato, 

intimada, na forma do art. 841 e parágrafos seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.4 - Não apresentada qualquer impugnação ou rejeitada, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, e sob 

pena de extinção do processo, diga se tem interesse, observada a ordem 

de preferência estabelecida pela lei: a) primeiramente, na adjudicação do 

bem penhorado, pelo valor da avaliação (art. 876 do novo CPC); b) em 

segundo lugar, na alienação por iniciativa particular (art. 879, I, do NCPC), 

hipótese em que deverá expor as condições em que pretende que seja 

realizada a alienação (art. 880 do CPC de 2015); c) em terceiro lugar, de 

forma fundamentada e justificando as razões pelas quais não pretendem a 

alienação por iniciativa particular, na alienação judicial (art. 881 do NCPC), 

hipótese em que poderá indicar o leiloeiro público (art. 883 do NCPC); d) 

como última alternativa e de forma fundamentada, no usufruto de bem 

móvel ou imóvel, hipótese em que deverá detalhar minuciosamente como 

pretende que se dê o usufruto.5 - Requerida a adjudicação, INTIME-SE a 

parte executada para que se manifeste sobre o pedido de adjudicação no 

prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a inclusive quanto à possibilidade 

de remição da execução caso se trate de imóvel hipotecado (art. 877, § 

3º, do NCPC).6 - Requerida a alienação por iniciativa particular, em hasta 

pública ou o usufruto, voltem os autos conclusos para as respectivas 

deliberações.CUMPRA-SE.Às providências.Colíder, 12 de dezembro de 

2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99147 Nr: 1579-17.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE FELIZARDO DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar acerca do laudo 

médico pericial de fls. 99-101 no devido prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93829 Nr: 1939-83.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CÉLIO EIJI 

TOBISAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, devendo comprovar o recolhimento nos autos. 

Bem como, para efetuar o preparo da Carta Precatória na Comarca de 
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Cuiabá/MT., objetivando a CITAÇÃO do(s) requerido(s) residente naquela 

Comarca, e comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93829 Nr: 1939-83.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, CET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, devendo comprovar o recolhimento nos autos. 

Bem como, para efetuar o preparo da Carta Precatória na Comarca de 

Sinop/MT., objetivando a CITAÇÃO do(s) requerido(s) residente naquela 

Comarca, e comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81301 Nr: 2366-85.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITAMAR FRAGA DA SILVA, CLEUSABETE KOKOVICK 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOI LUIZ BORDINHON, EDEVALDO FERREIRA 

DA SILVA, EVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para apresentar as 

derradeiras alegações no prazo de 15 dias, conforme determinado à fl. 

113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54074 Nr: 1511-77.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos encaminhados 

através de malote digital pela Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos 

em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54253 Nr: 1690-11.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SIDNEY NAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 15 DIAS, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerido nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40530 Nr: 2203-18.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARQUES RELASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. RETRO 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89740 Nr: 2744-70.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA METAL 

LIDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:MT/ 13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos nº: 2744-70.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 89740.

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por 

Casanova Materiais para Construção LTDA, em face de Construtora e 

Metalúrgica Líder LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes convencionaram, com vista a findar o 

litígio, conforme fls. 46/49.

Devidamente homologado o acordo à fl.52, transitando em julgado a 

sentença 19/07/2017 o feito fora devidamente arquivado.

A exequente à fl. 55 pugnou pelo desarquivamento do feito, informando às 

fls. 59/62 o não cumprimento do quantum devido pela executada, 

requerendo a continuidade da execução com o bloqueio de ativos 

financeiros da executada.

Assim, recebo o pleito de fls. 59/61 como pedido de cumprimento de 

sentença. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados 

(se o caso, com a devida inversão dos polos).
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1 – INTIME-SE a parte executada, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos (inciso I, do art. 513, § 2º, do CPC), para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, sobre este, ser 

acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento). Destaque-se, 

outrossim, que, no caso de pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

remanescente, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

2 - Em não havendo o pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do débito contemplando a multa de 10% (dez por cento) 

e manifestar pelo que entender de direito.

3 – Após, façam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58080 Nr: 2366-22.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER, ACÁCIO DE CRISTO SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALEILA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Peres Giroldo - 

OAB:MT/9929-A, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:MT17143, 

MARIANA PERES GIROLDO - OAB:MT16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2366-22.2011.811.0009

Código: 58080

Vistos, etc.

 SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO INTEGRADO – CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial, em desfavor de DINALEILA DA SILVA LIMA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente manifestou à fl. 76, pela desistência da 

ação, requerendo a extinção do feito.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência, 

conforme dispõe §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, não houve sequer a triangularização processual.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

Sem custas remanescentes.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44646 Nr: 1514-37.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE DE LUNA HARTMANN, IVONE LUNA 

HARTMAN DA SILVA, ELIO DE LUNA HARTMANN, APARECIDO LUNA 

HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 15 DIAS, tendo em vista Despacho de fls. 169, 

informando como deverá ser expedido o RPV, ou seja, em nome de qual 

herdeiro, ou se em nome de cada um, qual o valor correpondente a cada 

um e dados pessoais para tal, nos autos em referência que se encontram 

à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 901-75.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDES MEDEIROS DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417- A

 Intimação dos advogados das partes acerca do retorno dos autos do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46536 Nr: 355-25.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVECAM AMAZONAS DISTRIBUIDOR DE CAMINHÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GAS E 

ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063/MT, VALDECIR PAGANI - OAB:16783/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Autos nº: 355-25.2008.811.0009

Código do Apolo: 46536

Vistos, etc.

Defiro o pleito de fl. 81. Assim, INTIME-SE o executado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar todos os bens passíveis de penhora, com todas 

as qualificações devidas, tais como, valores, estado de conservação e 

prova de propriedade, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, 

com fulcro no artigo 774, inciso V do Código de Processo Civil.

Às providências.

Colíder, 19 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47511 Nr: 1308-86.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 884 de 2710



 PARTE AUTORA: DAM, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Autos nº: 1308-86.2008.811.0009 (2008/126)

Código Apolo nº: 47511

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Daiane Alves Martins, 

representada por sua genitora Edilene Alves Martins, em face de Vicente 

Alves Martins, devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando o feito verifico que o executado não fora encontrado 

pessoalmente, razão pela qual fora citado por edital para efetuar o 

pagamento das prestações alimentícias devidas referentes aos meses de 

março, abril e maio de 2008.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez, à fl. 48, deixando de 

intervir no feito ante o alcance da maioridade civil pela exequente.

 Às fls. 68/82 a Defensoria Pública requereu o bloqueio e posterior 

penhora dos débitos devidamente atualizados, referentes ao processo em 

epígrafe.

Ante o decurso do prazo para apresentação de resposta, foi nomeado 

como curador especial para defender os direitos do executado o Núcleo 

de Práticas Jurídicas – FACIJUR, manifestando-se às fls. 89/92, pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, pela falta de interesse 

processual e subsidiariamente que seja reconhecido o excesso de 

execução.

DECIDO.

 I. Analisando os autos, verifico que o pedido apresentado pelo Núcleo de 

Práticas Jurídicas não deve ser acolhido, pelos motivos que passo a 

expor.

Como já dito em decisões anteriores, nas ações de execução de 

alimentos, cuida-se apenas da existência ou não da dívida, da ocorrência 

de algum fato excepcional que possa ter impedido o adimplemento da 

obrigação e, ainda, da regularidade ou não do processo, sendo totalmente 

descabida a pretensão do devedor de travar discussão acerca do binômio 

possibilidade-necessidade, pois, a questão da necessidade, ou não, do 

executado, deve ser apreciada em sede de ação revisional ou 

exoneratória.

 Ressalta-se que, o devedor ao ver-se liberado do encargo alimentar, 

deve promover a competente ação exoneratória e, mesmo assim, a 

sentença não terá efeito retroativo. Portanto, os alimentos fixados são 

devidos, já que, ao que se infere, não foi proposta ação de exoneração de 

alimentos.

Quanto ao pleito subsidiário, tal alegação não merece prosperar, porque 

com a maioridade cessa o pátrio-poder, mas não termina, 

automaticamente, o dever de prestar alimentos, não sendo, assim, causa 

de excesso de execução.

 No decorrer do processo, não foi feita nenhuma prova de que o 

executado se encontra em situação de hipossuficiência apta a 

escusar-lhe o pagamento da verba alimentar a que está obrigado.

 Assim, diante inconsistência da justificativa apresentada, REJEITO o 

petitório, uma vez que o direito alimentício é personalíssimo, irrenunciável, 

incessível imprescritível, atual e incompensável.

 II. Quanto ao pedido da exequente, passo à análise:

 Segundo o Mestre em Direito Civil e Juiz de Direito Marcus Vinicius 

Gonçalves, “é possível a cobrança das parcelas recentes e das mais 

antigas no mesmo processo de execução se o credor abrir mão do 

procedimento especial em relação àquelas e optar pelo procedimento 

comum. Mas isso terá a desvantagem de não lhe permitir o uso da prisão 

civil como meio de coerção”. (Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª 

Edição, pag. 820).

 Assim sendo, pretendendo o credor fazer uso de ambos os 

procedimentos, mister que os pedidos sejam veiculados em apartado. A 

diversidade de rito entre as duas formas de cobrança certamente 

retardaria o adimplemento da obrigação se processadas em conjunto.

 Desta forma, INTIME-SE pessoalmente a exequente, no endereço 

fornecido através do Sistema Infoseg, em anexo, bem como no endereço 

fornecido na inicial, para se manifestar, pugnando pelo que entender de 

direito, mais precisamente, sobre qual rito executório pretende seguir, se 

pelo rito expropriatório ou prisional, sob pena de extinção do feito caso 

mantenha-se inerte.

 III. Caso reste infrutífera a diligência, não sendo a exequente encontrada, 

NOMEIO desde já, o advogado Israel Cléber Machado da Silva, inscrito na 

OAB/MT sob o n. 24.836/O, para dar regular andamento ao feito, haja vista 

a suspensão do atendimento da Defensoria Pública nesta Comarca.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder, 19 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84585 Nr: 1986-28.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1986-28.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84585.

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fl. 105, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO 

Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos legais 

pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

requerente para manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

Colíder, 08 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96552 Nr: 3605-22.2015.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCR, CGR, ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, JS, NSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fl. 136-138, com 

fundamento no art. 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, razão 

porque CONCEDO a guarda definitiva da menor Anna Beatryz Soares as 

requerentes Nadya Correa e Carita Gomes Ribeiro.LAVRE-SE o 

competente termo de guarda definitiva.Sem custas P.R.I.C.Transitada em 

julgado a sentença, ao arquivo, com as anotações e baixas de 

estilo.Colíder/MT, 17 de janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 2105-18.2015.811.0009
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE SOARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 61-07.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DOMINGOS PEÇANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 dias 

se manifestem sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 91-03.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA A. KARASIAKI - 

OAB:6448

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte requerida do 

cumprimento da sentença, para que o executado, na forma do art. 513, § 

2º, do CPC, pague o débito dos honorários advocatícios, no prazo de 15 

dias, conforme autorização do artigo 203, § 4º do CPC c/c Ordem de 

serviço nº 02/2018/ 2º Vara.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 1358-39.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES SARAIVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A BA, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780

 INTIMAÇÃO das partes, para que no prazo de 15 dias se manifestem 

sobre o valor apurado pela contadoria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 122094 Nr: 91-85.2020.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE COLIDER, 

LUIZ MAURICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, sempre no propósito de garantir a segurança dos que 

participarão das festividades, é de se presumir que a situação visualizada 

não coloca em risco a integridade física daqueles que porventura 

participarem, caso em que, DEFIRO o pedido de alvará judicial, devendo os 

responsáveis pelo evento observar, ainda, a Lei n. 8.069/90, bem como o 

que apregoa a Portaria n 01/2006 do Juízo da Infância e Juventude desta 

Comarca.INTIME-SE à Polícia Militar e ao Conselho Tutelar da Infância e 

Adolescência de Colíder (MT), a fim de que sejam cientificados sobre a 

realização do evento, para que procedam às fiscalizações de sua alçada, 

sendo que o Conselho Tutelar, como atribuição sua, deverá autuar 

formalmente todo aquele que, porventura, descumprir os dispositivos do 

ECA, sobretudo no que diz respeito às infrações administrativas e crimes 

contra a criança e adolescente, devendo encaminhar a este juízo relatório 

pormenorizado de eventuais ocorrências no prazo de 05 (cinco) dias. 

DETERMINO que seja observado o volume razoável do som, com o intuito 

de não perturbar o sossego e a tranquilidade da comunidade.DETERMINO 

QUE A CÓPIA DA PRESENTE SIRVA COMO MANDADO, ALVARÁ E 

OFÍCIO.Isenção legal de custas e emolumentos nos termos do artigo 724 

da CNGC.CIÊNCIA ao Ministério Público. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Após, não havendo informação acerca de violação de 

alguma norma menorista, independentemente de despacho, ARQUIVE-SE o 

presente feito consignando as baixas e cautelas de praxe.Caso contrário, 

se houver informações acerca de violações de normas menoristas, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.Colíder/MT, 17 de janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93415 Nr: 1619-33.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR GALDINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1619-33.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93415.

Vistos, etc.

1) CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade da contestação apresentada 

pela requerida às fls. 74/88.

2) Nos termos do art. 31 da Lei n. 8.742/1993, ABRA-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público para, querendo, como fiscal da ordem jurídica, se 

manifestar e pugnar pelo o que entender de direito, no prazo legal.

3) Por fim, após tudo cumprido e devidamente certificado, façam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92038 Nr: 693-52.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MURADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias se manifestem sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89275 Nr: 2321-13.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA URSOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2321-13.2014.811.0009.Código nº: 89275.Vistos, etc.1 - Em 

atenção ao petitório de fls. 115/116, consigna-se que a pessoa 

beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como é o 

caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, 

que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos termos do § 

4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos da Lei 

8.213/91(...), INDEFIRO o pleito de fls. 115/116 no que tange a reativação 

do benefício.2 - Contudo, DETERMINO que se oficie o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento a Demandas Judiciais, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, retifique os dados do benefício 

convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, determinado 

em sentença às fls. 102/109, observando-se as informações 

abaixo.Número do CPF: 793.907.571-34.Nome da Mãe: Terezinha Gomes 

da Silva.Nome da segurada: Maria Aparecida Ursolino.Endereço da 

segurada: Sítio Santa Rosa, Com. Nova Galiléia, Zona Rural,CEP: 

78500-000, Colíder/MT.Benefício concedido: Auxílio doença.DIB: 

01/07/2014 – data da cessação do benefício – DCB.Benefício concedido: 

Aposentadoria por Invalidez.DIB: 15/04/2015 – data do laudo pericial 

(conversão).3 – Certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença 

d e  f l s .  1 0 2 / 1 0 9  e ,  i n e x i s t i n d o  p e n d ê n c i a s ,  a o 

arquivo.CUMPRA-SE.Colíder/MT, 20 de janeiro de 2019.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 2969-27.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - OAB:MT 

25213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2969-27.2013.811.0009.

Código do Apolo n.: 85572.

Vistos, etc.

1 - Inicialmente, quanto ao pedido de fls. 123/135, salienta-se que, essa 

absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade das 

pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 

9.°), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 

cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se da r. sentença de fls. 64/66, 

que já se decorreram mais de cinco (05) anos desde a concessão do 

benefício previdenciário ao autor. Salienta-se, inclusive, que o presente 

feito já foi sentenciado em sua fase de execução (fl. 112).

A pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

como é o caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento 

para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou 

manutenção, que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos 

termos do § 4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos 

da Lei 8.213/91.

Portanto, não obstante o recurso realizado junto à via administrativa (fl. 

128), vê-se do documento coligido à fl. 129 (INFBEN – Informações do 

benefício), que o autor não atendeu a convocação para avaliação das 

condições que ensejaram a concessão do benefício, e pelo fato dos autos 

não se amoldarem em nenhuma das hipóteses de isenção (§ 1° do art. 

101, da Lei 8.213/91) ao exame sobredito, INDEFIRO o pleito de fls. 

123/135.

2 - Por fim, cumpra-se o item 3 da r. sentença de fl. 112, certificando o 

trânsito em julgado e, inexistindo pendências, ARQUIVE-SE o presente 

feito, com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2323 Nr: 5-62.1993.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CANDIDO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:OAB/MT 9576-A, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769, MACGVEYVER SANTOS ROCHA - OAB:MT 16069, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Angélica Piovesan da 

Silva - OAB:OAB/MT 17.547E, DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 Autos nº 5-62.1993.811.0009.Código do Apolo: 2323Vistos, etc.Em 

tempo, visto a existência de outras constrições na matrícula do imóvel n. 

6.658, inclusive decorrente da Vara do Trabalho de Colíder, em especial a 

constante no R-11/M6.658, pois sendo a única sem baixa na matrícula, 

diligenciando este juízo junto ao respectivo sítio constatou tratar de feito já 

extinto remetido ao arquivo geral e com registro denominado “Autos 

Eliminados”, não havendo que se falar na manutenção de sua constrição 

na matrícula em virtude de eventual preferência no crédito.(...)).Assim, 

DEFIRO o pleito de fl. 972, para determinar a baixa nas constrições ainda 

existentes na matrícula n. 6.658, do imóvel ora adjudicado, a fim de que 

seja efetivada a adjudicação, razão pela qual, OFICIE-SE o competente 

Cartório de Registro de Imóveis.Às providências.Colíder, 16 de janeiro de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80516 Nr: 1489-48.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS, ROZANGELA SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº: 1489-48.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 80516.

Vistos, etc.

1) Diante da rejeição do Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ/FACIJUR, bem 

como do retorno das atividades da DPE desta urbe, torno sem efeito a 

nomeação de fl. 140.

 2) A fim de dar regular andamento ao feito, INTIMEM-SE às partes para, no 

prazo de cinco (05) dias, sucessivamente, manifestarem acerca do laudo 

médico pericial de fls. 131/138, oportunidade que poderão pugnar pelo que 

entenderem de direito.

3) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

3) Após, conclusos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46359 Nr: 172-54.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDALVA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 172-54.2008.811.0009.

Código do Apolo n.: 46359.

Vistos, etc.

1 - Inicialmente, quanto ao pedido de fls. 278/280, salienta-se que, essa 

absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade das 

pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 

9.°), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 

cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional.

Com efeito, apesar de ter a autora argumentado que o benefício foi 

cessado sem justo motivo pela Autarquia Ré, em momento algum juntou 

documento comprobatório de sua alegação.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se da r. sentença de fls. 

213/215, que já se decorreram mais de cinco (05) anos desde a 

concessão do benefício previdenciário à autora. Salienta-se, inclusive, 

que o presente feito já foi sentenciado em sua fase de execução (fl. 271).

Neste contexto, é cediço que os benefícios vêm sendo cessados por dois 

motivos, quais sejam, I) não atendimento a convocação para avaliação das 

condições que ensejaram a concessão do benefício, ou, II) após avaliação 

pelo perito da Autarquia Ré, a constatação de capacidade laborativa.

 Portanto, não obstante o agendamento de perícia realizado junto à via 

administrativa (fl. 280), não vislumbrando dos autos, demonstração dos 

motivos que eventualmente ensejaram a cessação do benefício e, ainda, 

pelo fato dos autos não se amoldarem em nenhuma das hipóteses de 

isenção (§ 1° do art. 101, da Lei 8.213/91) ao exame sobredito, INDEFIRO o 

pleito de fls. 278/280, no tocante à reativação do benefício.

2 - Por fim, cumpra-se o item 3 da r. sentença de fl. 271, certificando o 

trânsito em julgado e, inexistindo pendências, ARQUIVE-SE o presente 

feito, com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54556 Nr: 1994-10.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1994-10.2010.811.0009.

Código nº: 54556 .

Vistos, etc.

1 – Destarte, interposto o recurso de apelação (fls.36/39), INTIME-SE a 

parte apelada, via edital, visto ser de conhecimento deste Juízo a não 

localização da parte executada em razão de outros processos, bem como 

em razão dos Avisos de Recebimento de fls. 13 e 24, para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º,  do CPC),  INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 17 de janeiro de 2020.

.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87078 Nr: 525-84.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 525-84.2014.811.0009.Código nº: 87078.Vistos etc.., ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido formulado, para determinar ao Estado de Mato 

Grosso a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser apurado em liquidação, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Os valores apurados serão acrescidos de 
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juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC 

até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará 

a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Em razão da iliquidez da Sentença, os 

honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação 

do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil.ISENTO o requerido do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença esta 

sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior 

Tribunal de Justiça.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 17 de janeiro de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87079 Nr: 526-69.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MALICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 526-69.2014.811.0009.Código nº: 87079.Vistos etc.ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido formulado, para determinar ao Estado de Mato 

Grosso a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser apurado em liquidação, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC 

até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará 

a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Em razão da iliquidez da Sentença, os 

honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação 

do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil.ISENTO o requerido do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença esta 

sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior 

Tribunal de Justiça.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 17 de janeiro de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87075 Nr: 523-17.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MOZER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 523-17.2014.811.0009.Código nº: 87075.Vistos etc.ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido formulado, para determinar ao Estado de Mato 

Grosso a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser apurado em liquidação, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC 

até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará 

a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Em razão da iliquidez da Sentença, os 

honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação 

do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil.ISENTO o requerido do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença esta 

sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior 

Tribunal de Justiça.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 17 de janeiro de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 2588-34.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES DA SILVA BIET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2588-34.2004.811.0009.

Código do Apolo: 31919.

Vistos, etc.

1. Em respeito ao princípio do contraditório, INTIME-SE a Autarquia 

executada para, querendo, manifestar acerca do pleito de fls. 290/291, 

pugnando o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

 Às providências.

Colíder, 17 de janeiro de 2020..

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Citação
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Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000173-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LUMI NUKAMOTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte requerida do 

cumprimento da sentença, para que o executado, na forma do art. 513, § 

2º, do CPC, pague o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo 

montante.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121140 Nr: 3194-37.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS, LUIS 

GUSTAVO SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITÃO DE FREITAS 

- OAB:19747

 Autos n°. 3194-37.2019.811.0009 – Código n°. 121140

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 17 de dezembro de 

2019, às 13h45.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 18 de novembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111928 Nr: 1651-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Considerando que 

até o momento não foi designado defensor público para atuar nesta 

comarca, não vislumbro outra hipótese a não ser a nomeação de 

advogado dativo para que não haja prejuízo aos trâmites dos processos e 

consequentemente a prestação jurisdicional. Desta feita, NOMEIO para o 

ato a advogada Dra. Francislaine Candido de Almeida arbitrando em 1URH 

os honorários advocatícios. 2) Ante a ausência injustificada do acusado, 

embora devidamente intimado à fl.86, acolho o parecer ministerial, 

DECRETANDO SUA REVELIA nos termos do artigo 367 do CPP. 3) 

HOMOLOGO a desistência da testemunha Gerson Luis Lopes 

Cherakowski conforme requerido pelas partes. 4) Não havendo demais 

provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 5) Considerando que as partes já 

apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119760 Nr: 2488-54.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONI ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

04311054130, Rg: 19601867, Filiação: Claudene Urçulino dos Santos e 

Jose Alves de Morais, data de nascimento: 18/02/1992, brasileiro(a), 

natural de Colider-MT, técnico em segurança do trabalho, Telefone 

66-99612-4376. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do suposto agressor JHONI ALVES DOS SANTOS, 

acima qualificado, para contestar o pedido de medidas protetivas 

concedido à requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela ofendida.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2488-54.2019.811.0009 – Código nº. 

119760DespachoVistos em correição.CITE-SE o suposto agressor para 

contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção 

de veracidade dos fa tos  a legados pe la  o fend ida.Às 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de setembro de 2019.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NÁTHALY TAYNARA 

DOS SANTOS, digitei.

Resumo da Inicial: "Consta dos autos de requerimento da medida protetiva, 

que a suposta vítima convive maritalmente há 01 (um) ano e meio com o 

indiciado e não possuem filhos. Segundo afrima a vítima, que o indiciado 

fica agressivo quando ingere bebidas alcoólicos, mas nunca a agrediu 

fisicamente. Narra que na data de ontem (17/08/2019), por volta das 

19h30min, o indiciado foi buscar a ofendida em seu trabalho, ocasião em 

que percebeu que o mesmo estava embriagado e no caminho iniciaram 

uma discussão por motivo de ciúmes de uma foto do ex-esposa da vítima, 

que estava em uma bols antiga. A discussão continuou quando chegaram 

em casa, sendo que em dado momento quando a vítima disse que ia para a 

casa de sua mãe, o agressor a segurou pelo braço, sendo que em 

contrapartida, a vítima o arranhou e mordeu seu braço, quando conseguiu 

que ele a soltasse...Diante disso, temendo por sua integridade física, 

requer as medidas protetivas".

Colíder, 11 de dezembro de 2019

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118476 Nr: 1710-84.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUZA DA SILVA, Cpf: 00147593140, 

Rg: 15282791, Filiação: Terezinha Couto Lemos e Manoel Cassimiro da 

Silva, data de nascimento: 13/03/1964, brasileiro(a), natural de 

Cianorte-PR, viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n°. 1710-84.2019.811.0009 – Código n°. 

118476SentençaVistos em correição.Trata-se de expediente remetido pela 

Autoridade Policial para concessão de medidas protetivas em favor de 

CLEUZA DA SILVA, qualificada nos autos, a qual estaria sendo vítima de 

violência doméstica perpetrado por PEDRO PEREIRA, igualmente 

qualificado.Foram deferidas medidas protetivas, conforme o requerimento 

da suposta ofendida (fls. 11/12), seguindo-se a notificação e citação do 

suposto agressor, não tendo oferecido resposta (fl. 15).Vieram os autos 

conclusos.É o que me cumpria relatar. Decido.O suposto 

agressor/requerido deixou transcorrer in albis o prazo para contestar o 

pedido, o que conduz à revelia e consequente presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela requerente, nos termos da previsão do art. 307, 

do CPC.Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de 

fato, e constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, 

devem aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do 

processo cautelar.À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

para o fim de convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas.As 

medidas terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.Não obstante, considerando que até o 

momento não há notícias de que aportou neste Juízo o procedimento 

inquisitorial objeto da medida, posterga-se os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da ciência 

das ofendidas desta decisão, devendo aquelas ser cientificadas nos 

termos do art. 201, § 2º, do CPP.INTIME-SE pessoalmente o requerido 

desta decisão cientificando-o que em caso de descumprimento poderá 

ensejar a custódia cautelar, além do crime previsto no art. 24-A da Lei 

11.340/2006.Na eventualidade dele não ser encontrado para intimação 

pessoal, INTIME-O por edital.INTIME-SE também a vítima.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente.Colíder/MT, 09 de 

setembro de 2019.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiza Calderelli Bonin, 

digitei.

Colíder, 10 de dezembro de 2019

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117836 Nr: 1322-84.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANETE MARTINS, Cpf: 83140107153, 

Rg: 1165441-4, Filiação: Marta Martins e Raimundo de Moura Martins, data 

de nascimento: 08/01/1977, brasileiro(a), natural de Capanema-PR, 

solteiro(a), do lar, Telefone 66-99963-3591 e atualmente em local incerto e 

não sabido DIEGO ALVES DA SILVA, Rg: 018572065, Filiação: Edna 

Aparecida Alves e Adão Escobar da Silva, data de nascimento: 

23/05/1989, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), açougueiro / 

mercado são jose, Telefone 66-99963-3591. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n°. 1322-84.2019.811.0009 – Código n°. 117836 

SentençaVistos, etc.Trata-se de expediente remetido pela Autoridade 

Policial para concessão de medidas protetivas em favor de JANETE 

MARTINS, qualificada nos autos, a qual estaria sendo vítima de violência 

doméstica perpetrada pelo seu companheiro DIEGO ALVES DA SILVA, 

igualmente qualificado.Foram deferidas medidas protetivas, conforme o 

requerimento da suposta ofendida (fls. 20/21), seguindo-se a notificação e 

citação do suposto agressor, não tendo oferecido resposta (fl. 25).Vieram 

os autos conclusos.É o que me cumpria relatar. (...) À vista do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de convolar em definitivas as 

medidas protetivas deferidas.Considerando que as medidas protetivas são 

relações jurídicas continuativas, e assim, não fazem coisa julgada material 

(arts. 505, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, LMP), podendo assim, serem 

revistas a qualquer tempo, entendo, que os efeitos das medidas deferidas 

terão validade pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida desta decisão.Assim, deverá o(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA intimar 

a ofendida dando-lhe ciência dessa sentença, bem como do prazo de 6 

meses de validade, ressaltando que , independentemente de nova 

intimação, deverá no prazo de 10 dias, após os 6 meses, comparecer a 

defensoria/advogado/ministério público peticionando ou a secretaria, para 

informar da necessidade de ainda manter as medidas protetivas em vigor, 

detalhando os motivos, salientando em caso de inércia, poderá ser 

arquivada. INTIME-SE pessoalmente o requerido desta decisão 

cientificando-o que em caso de descumprimento poderá ensejar a 

custódia cautelar, além do crime previsto no artigo 24-A da Lei 

11.340/2006.Na eventualidade dele não ser encontrado para intimação 

pessoal, INTIME-O por edital.INTIME-SE também a vítima.Ciência ao 

M in i s té r i o  Púb l i co .Pub l i que -se .  Reg i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 23 de outubro de 2019.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiza Calderelli Bonin, 

digitei.

Colíder, 10 de dezembro de 2019

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116373 Nr: 433-33.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa do acusado CARLITO RAMOS DE REZENDE para 

que, no prazo legal, manifeste acerca da certidão de fl. 68, quanto a não 

localização deste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121237 Nr: 3250-70.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT
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 Considerando que o réu informou possuir advogado na pessoa do Dr. 

"Reginaldo" impulsiono o feito com a finalidade de intimar o Dr. Reginaldo 

Rueda para que no prazo legal apresente a resposta a acusação, já que 

foi o mesmo quem apresentou o pedido de revogação da prisão 

preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111929 Nr: 1652-18.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 1652-18.2018.811.0009 – Código nº. 111929

Despacho

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido ministerial de fls. 68/71 e REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 07 de abril de 2020, às 13h30min, eis que se 

trata de audiência de instrução sendo necessária a presença do parquet.

2. INTIME-SE o acusado da audiência designada.

3. Promovam-se as comunicações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 11 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119913 Nr: 2562-11.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TDFRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA MATOS ROOS - 

OAB:23893 MT, CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - 

OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 15848, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Poliana Galadinovic de Oliveira - OAB:OAB/18794

 Autos n°. 2562-11.2019.811.0009 – Código n°. 119913

Decisão

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de Terezinha de 

Fátima Ramos Greco em face de Devanir Greco, partes qualificadas.

A vítima manifestou que não possui mais interesse na continuidade das 

medidas (fl. 128).

Pois bem.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida afirmou não possuir mais interesse na sua 

continuidade, de modo que, REVOGO as medidas outrora deferidas.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Não havendo mais pendências, ARQUIVE-SE.

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90722 Nr: 3549-23.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa PRONUNCIAR o acusado ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR 

como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, 

ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei 10.826/2003, determinando seja 

ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Promovam-se as comunicações de praxe.Preclusa a decisão de 

pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, 

nos termos do artigo 421 do Código de Processo Penal.Ciência ao 

Ministério Público e à defesa.Às providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de dezembro de 2019.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112626 Nr: 2039-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONE APARECIDO MOREIRA, Cpf: 

02609484119, Rg: 1907858-7, Filiação: Lourdes Dellatesta Moreira e 

Dirceu Moreira, data de nascimento: 13/08/2004, brasileiro(a), natural de 

Nova Canaã do Norte-MT, mecanico, Telefone 66-9934-3777. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n°. 2039-33.2018.811.0009 – Código n°. 

112626SentençaVistos, etc.Trata-se de expediente remetido pela 

Autoridade Policial para concessão de medidas protetivas em favor de 

ROSANE MARTINS DURÇO, qualificada nos autos, a qual estaria sendo 

vítima de violência doméstica perpetrada pelo seu ex-companheiro DIONE 

APARECIDO MOREIRA, igualmente qualificado.Foram deferidas medidas 

protetivas, conforme o requerimento da suposta ofendida (fls. 16/17), 

seguindo-se a notificação e citação do suposto agressor, não tendo 

oferecido resposta (fl. 20).Vieram os autos conclusos.É o que me cumpria 

relatar. Decido.O suposto agressor/requerido deixou transcorrer in albis o 

prazo para contestar o pedido (fl. 20), o que conduz à revelia e 

consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

requerente, nos termos da previsão do art. 307, do CPC.Destarte, não 

subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato, e constatada a 

eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar 

definitivas, segundo os limites da natureza do processo cautelar.À vista 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de convolar em 

definitivas as medidas protetivas deferidas (fls. 16/17).Anoto que as 

medidas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em 

que tomou ciência a ofendida, devendo aquela ser cientificada, nos termos 

do art. 201, §2º, do CPP , de que decorrido o prazo supracitado deverá, 

em 10 dias, informar se pretende a manutenção das medidas, 

consignando que a inércia importará na revogação, em virtude da 

desistência tácita.Decorrido o prazo assinalado acima e constatada a 
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inércia, torne-me concluso.INTIME-SE, pessoalmente, o requerido e vítima 

desta decisão cientificando o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, no termos do artigo 313, inciso III, do 

CPP e no delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Ciência ao 

Ministério Público.Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente 

incidente.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 10 de setembro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiza Calderelli Bonin, 

digitei.

Colíder, 12 de dezembro de 2019

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119667 Nr: 2442-65.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILCIMAR ARAUJO DOMINGOS, Rg: 

24037745, Filiação: Marta Tenorio de Araujo Domingos e Gilmar Faust 

Domingos, data de nascimento: 19/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, solteiro(a), Telefone 66-99673-8840. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n°. 2442-65.2019.811.0009 – Código n°. 

119667SentençaVistos, etc.Trata-se de expediente remetido pela 

Autoridade Policial para concessão de medidas protetivas em favor de 

LILIANE CARDOZO AUGUSTO, qualificada nos autos, a qual estaria sendo 

vítima de violência doméstica perpetrada pelo seu ex-companheiro 

GILCIMAR ARAUJO DOMINGOS, igualmente qualificado.Foram deferidas 

medidas protetivas, conforme o requerimento da suposta ofendida (fls. 

06/07), seguindo-se a notificação e citação do suposto agressor, não 

tendo oferecido resposta (fl. 27).Vieram os autos conclusos.É o que me 

cumpria relatar. Decido.O suposto agressor/requerido deixou transcorrer 

in albis o prazo para contestar o pedido (fl.27), o que conduz à revelia e 

consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

requerente, nos termos da previsão do art. 307, do CPC.Destarte, não 

subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato, e constatada a 

eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar 

definitivas, segundo os limites da natureza do processo cautelar.À vista 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de convolar em 

definitivas as medidas protetivas deferidas (fls. 22/23).Anoto que as 

medidas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em 

que tomou ciência a ofendida, devendo aquela ser cientificada, nos termos 

do art. 201, §2º, do CPP , de que decorrido o prazo supracitado deverá, 

em 10 dias, informar se pretende a manutenção das medidas, 

consignando que a inércia importará na revogação, em virtude da 

desistência tácita.Decorrido o prazo assinalado acima e constatada a 

inércia, torne-me concluso.INTIME-SE, pessoalmente, o requerido e vítima 

desta decisão cientificando o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, no termos do artigo 313, inciso III, do 

CPP e no delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Ciência ao 

Ministério Público.Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente 

incidente.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de setembro de 2019.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiza Calderelli Bonin, 

digitei.

Colíder, 12 de dezembro de 2019

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121796 Nr: 3603-13.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AGUIAR ARAÚJO, ALICE BEATRIZ 

VLHALVA RODRIGUES, APARECIDO EXPEDITO DA SILVA, SONIA 

VILHALVA AGUIRRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel Ferreira 

Vasconcelos - OAB:24.920/O

 Autos n°. 3603-13.2019.811.0009 – Código n°. 121796

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 05 de fevereiro de 

2020, às 15h30.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119562 Nr: 2393-24.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS, GG, RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FELIPE ALVES 

MOREIRA - OAB:MT 20.654-E, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O, 

Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097/O

 À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva formulado por Ronaldo Pires, Clarinda Bonin da Silva 

e Gilmar Gomes.Com a juntada das mídias de depoimento especial, bem 

como o laudo apresentado pela psicóloga, ABRA-SE vista às partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo legal.Cumpra-se. Às 

providências.Colíder/MT, 13 de dezembro de 2019.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121807 Nr: 3607-50.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERREIRA DE MACEDO, MAILOR 

ELIGIER AVANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VIDIGAL - 
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OAB:MT 21.105/O

 Autos n°. 3607-50.2019.811.0009 – Código n°. 121807

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 17 de dezembro de 

2019, às 16h.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 13 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119996 Nr: 2607-15.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL ROSENDO DA SILVA, WILLIAN 

MIYAKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 2607-15.2019.811.0009 – Código nº. 119996

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 176, portanto, NOMEIO a advogada Dra. 

Francislaine Candido de Almeida (OAB/MT n° 26641/O) para atuar na 

defesa do réu Willian Miyaki da Silva, concedendo-lhe vista dos autos para 

apresentar Resposta à Acusação.

 Às providências.

 Colíder/MT, 16 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121561 Nr: 3456-84.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PERINA JUNIOR, SILVIO EDUARDO 

POLIDORIO, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR, DAVI SOUTO 

DA SILVA, CARLITO RAMOS DE REZENDE, LUIZ CARLOS FELIX VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:OAB/MT 16.366

 Autos nº. 3456-84.2019.811.0009 – Código nº. 121561

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 11, noticiando que o denunciado Hélio Perina 

Júnior se encontra preso na penitenciária “Ferrugem”, localizada na 

comarca de Sinop/MT, ENCAMINHE-SE a missiva para a referida comarca, 

conforme disposto no artigo 355, §1º, do Código de Processo Penal.

2. COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121140 Nr: 3194-37.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS, LUIS 

GUSTAVO SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITÃO DE FREITAS 

- OAB:19747

 A MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Cumprida a 

missiva, DETERMINO a devolução da presente missiva ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121857 Nr: 3635-18.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINARA MARIA MANIEZO, GREICY PEREIRA 

NUNES, BRUSLAINE ALVES DOS SANTOS, ARTUR BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n°. 3635-18.2019.811.0009 – Código n°. 121857

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 06 de fevereiro de 

2020, às 15h.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 115720 Nr: 3894-47.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCWDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Ante ao exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal manifesta na 

denúncia para o fim CONDENAR o réu DIEGO COSTA WELTER DO CARMO 

à pena de 32 anos, 10 meses e 15 dias; e 63 dias-multa por infração ao 

disposto no art. 157, caput, (fato 01-vítima Karoline Alves dos Santos); art. 

157, caput, c/c art. 14, II, (fato 02 – vítima Maria de Fátima Barreto); art. 

157, caput, (fato 04 – vítima Sônia Maria Dias da Silva) – estes na forma 

do art. 70 (fatos 02 e 04) – art. 157, caput, (fato 06 – vítima Rayanne 

Santana Alencar); art. 157, §2º-A, I, (fato 08 – vítima Dayane Sabrina Brito 

de Souza); art. 155, caput, (fato 07 – vítima Ismênia Thaisa Guimarães 
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Nazário); art. 215-A (fato 03 – Maria de Fátima Barreto); art. 213, caput 

(fato 05 – vítima Sônia Maria Dias da Silva); na forma do art. 69, todos do 

Código Penal(...).V. NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pelas 

razões a seguir.Verifica-se às fls. 84/86 que foi decretada sua prisão 

preventiva para garantia da ordem pública, a qual estaria em risco com 

sua liberdade em face da periculosidade social acentuada, não só pela 

obstinação no cometimento de crimes, mas, sobretudo, pela evolução 

gravosa da conduta no cometimento destes, conforme decisum 

supracitado.Nesse trilhar, sem prejuízo dos argumentos lançados na 

decisão que decretou a prisão, considerando as circunstâncias dos 

autos, com muito mais razão deve permanecer preso, pois, clarividente 

ofensa à ordem pública, porquanto é notório que suas condutas causam 

intranquilidade social ficando assim em risco a sociedade até aguardar o 

trânsito em julgado, na medida em que as provas dos autos demonstram 

que ele está fazendo do crime (principalmente contra o patrimônio) seu 

meio de vida.(...).Daí por que não faz jus ao direito de recorrer em 

liberdade(...).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

17 de dezembro de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119789 Nr: 2508-45.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA, KAUANE 

THAIS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de:1)ABSOLVER a ré KAUANE THAIS 

PEREIRA SILVA, já qualificado nos autos, das imputações dos arts. 33, 

caput, e 35 ambos da Lei nº. 11.343/06; e o réu ALEX SANDRY DE 

FREITAS VIEIRA, já qualificado nos autos, da imputação do art. 35, da Lei 

nº. Lei nº. 11.343/06, ambos nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal;2)CONDENAR o réu ALEX SANDRY DE 

FREITAS VIEIRA, já qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa, pelo 

cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

(...).III) Deixo de conceder o benefício da substituição das penas privativas 

de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenche os requisitos do 

art. 44, inciso I do Código Penal, bem como a suspensão condicional da 

pena, pois, ausentes às condições de ordem objetivas previstas no art. 77 

do Código Penal.IV) NEGO ao sentenciado ALEX SANDRY DE FREITAS 

VIEIRA o direito de recorrer em liberdade, por entender que os motivos que 

outrora deram azo a sua prisão ainda subsistem até o presente momento, 

tal como lançado no decisum que a decretou o que se sustenta por seus 

próprios fundamentos.Determino a destruição da droga apreendida, 

observando-se os preceitos normativos Lei nº. 11.343/2006 e Lei nº. 

12.961/2014, bem como Portaria nº. 55/2008/EXT/DGPJC, devendo ser 

mantida nos autos porção suficiente para contraprova.(...).CONDENO o 

réu ao pagamento das custas processuais.RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos a fim de retirar o nome do denunciado Bruno da Conceição Ribeiro. 

Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

19 de dezembro de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 1266-51.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739

 Autos nº. 1266-51.2019.811.0009 – Código nº. 117749

Decisão

Vistos, etc.

Considerando a devolução da missiva expedida para a oitiva da 

testemunha Paulo Henrique de Oliveira Bento (fls. 175/176) e que este 

juízo designou audiência para proceder ao interrogatório do réu (fl. 171), 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a referida testemunha acerca da audiência designada para o 

dia 22/01/2020, às 14h30.

2) REQUISITE-SE sua condução, haja vista se tratar de testemunha presa, 

devendo consignar na missiva o aproveitamento do ato já designado para 

o interrogatório do réu (fl. 171) e a condução já requisitada (fl. 172).

Às providências.

Colíder/MT, 07 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119352 Nr: 2247-80.2019.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS, GG, RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FELIPE ALVES 

MOREIRA - OAB:MT 20.654-E, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 Autos nº. 2247-80.2019.811.0009 – Código nº. 119352

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos às partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem quanto ao laudo psicológico juntado à fl. 161.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 08 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 119996 Nr: 2607-15.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL ROSENDO DA SILVA, WILLIAN 

MIYAKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Processo n.º 2607-15.2019.811.0009 – Código: 119996

Vistos.

 Em sede de resposta à acusação (fls. 169/171 e 183/186), os réus não 

arguiram preliminares ou apresentaram documentos, tendo apenas 

arrolado as mesmas testemunhas da acusação para serem inquiridas no 

curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos, VERIFICO que ausentes as hipóteses 

do art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.
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Sendo assim, DEIXO de absolver os réus sumariamente e DESIGNO para o 

dia 06 de fevereiro de 2020, às 15h15min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que será realizada a inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á os réus.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder-MT, 08 de janeiro de 2020.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119324 Nr: 2239-06.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos n°. 2239-06.2019.811.0009 – Código n°. 119324

Despacho

Vistos, etc.

Diante do ofício encaminhado pela Penitenciária de Sinop/MT (fl. 124), 

mantenho a audiência já agendada devendo ser realizado o interrogatório 

do acusado por meio de videoconferência.

OFICIE-SE a mencionada unidade prisional para que na data e horário 

designado acesse o seguinte link (https://call.lifesizecloud.com/691368 – 

senha: 1234567) a fim de que seja realizado o ato com a devida 

apresentação da pessoa presa.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 1266-51.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739

 Autos n°. 1266-51.2019.811.0009 – Código n°. 117749

Despacho

Vistos, etc.

Diante do ofício encaminhado pela Penitenciária de Sinop/MT (fl. 181), 

mantenho a audiência já agendada devendo ser realizado o interrogatório 

do acusado por meio de videoconferência.

OFICIE-SE a mencionada unidade prisional para na data e horário 

designado acesse o seguinte link (https://call.lifesizecloud.com/691368 – 

senha: 1234567) a fim de que seja realizado o ato com a devida 

apresentação da pessoa presa.

Ainda, considerando que é de conhecimento deste Juízo que fora 

expedido alvará de soltura em favor da testemunha Paulo Henrique de 

Oliveira Bento nos autos da ação penal cód. 120665, EXPEÇA-SE 

mandado de intimação para comparecimento da testemunha na audiência 

designada.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121518 Nr: 3428-19.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Autos n°. 3428-19.2019.811.0009 – Código n°. 121518

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 19 de dezembro de 

2019, às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 2940-64.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA BIBO, PAULO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Encerrada a oitiva 

das testemunhas e até mesmo o interrogatório dos acusados, seguindo o 

devido processo legal cabe às partes requerer diligências, de acordo com 

o art. 402 do CPP. Neste ponto, DEFIRO o pedido ministerial, visto que 

decorre de fatos apurados na instrução. Para tanto, OFICIE-SE ao INSS 

para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente as informações 

solicitadas pelo Ministério Público. Após, com a juntada do ofício, ABRA-SE 

vista às partes para apresentação dos memoriais.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 118642 Nr: 1818-16.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELNA CRISTINA VIEGAS DAS 

NEVES - OAB:20978, SERGIO HEMING - OAB:2869, SERGIO HEMING 

JUNIOR - OAB:20865

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

do advogado constituído e diante da declaração do acusado seria o caso 
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de comunicação a Defensoria Pública Local. No entanto, sabendo que não 

há defensor público atualmente lotado na Comarca, não vislumbro outra 

hipótese a não ser a nomeação de advogado dativo para o ato. Para tanto, 

NOMEIO para o ato a advogada Dra. Luana Cristina de Araujo Canova. 2) 

Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89483 Nr: 2506-51.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Considerando que 

até o momento não foi designado defensor público para atuar nesta 

comarca, não vislumbro outra hipótese a não ser a nomeação de 

advogado dativo para que não haja prejuízo aos trâmites dos processos e 

consequentemente a prestação jurisdicional. Desta feita, NOMEIO para dar 

continuidade a advogada Dra. Luana Cristina de Araujo Canova. 2) A 

expedição de precatória não suspende a instrução nos termos do art. 222 

§ 1º do CPP. Foram ouvidas as testemunhas locais, restando apenas a 

oitiva da testemunha Rogério Pereira da Silva, via precatória, fls.124. No 

entanto, expirado o prazo de cumprimento, ABRA-SE vista as partes para 

que apresentem os memoriais na forma escrita. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 62-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 62-45.2014.811.0009 – Código nº. 86555

Despacho

Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido de fls. 471/472, INTIME-SE pessoalmente o 

senhor Ademir Oscar Crispim, na condição de depositário do veículo 

apreendido nos autos (fl. 329), para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

se automóvel encontra-se acautelado junto à Secretaria de Obras e 

Infraestrura do Município, eis que a defesa do acusado Adeir Ferreira 

afirma que o veículo encontra-se próximo a cidade de Jacareacanga/PA.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108341 Nr: 3407-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC, AADOB, VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - OAB:26641/MT, JULIO CESAR 

ESQUIVEL - OAB:19211/O

 Autos nº. 3407-14.2017.811.0009 – Código nº. 108341

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 528, INTIME-SE pessoalmente o patrono constituído 

pelo acusado Alex Augusto de Oliveira Bioto para apresentação das 

contrarrazões.

Por sua vez, considerando que até o momento não foi designado defensor 

público para atuar nesta comarca, não vislumbro outra hipótese a não ser 

a nomeação de advogado dativo para que não haja prejuízo aos trâmites 

dos processos e consequentemente a prestação jurisdicional. Desta feita, 

NOMEIO para dar continuidade na defesa do acusado Caio Henrique 

Carolino a Dra. Francislaine Candido de Almeida.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110874 Nr: 4268-34.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GEANINE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. ACOLHO o parecer 

ministerial e REDESIGNO a audiência para o dia 10 de março de 2020 às 

14h30min. Saem os presentes intimados. REQUISITE-SE as testemunhas 

Petrus Pierini Fingolo Rascado e Manoel Antonio Sales de Souza, ora 

policiais civis. INTIME-SE o acusado nos endereços indicados pelo 

Ministério Público, fls.188 com a finalidade de comparecimento a audiência 

ora designada. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 117817 Nr: 1307-18.2019.811.0009

 AÇÃO: Justificação Criminal (arts. 861/866 do CPC)->MATÉRIA CRIMINAL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVANDRO MARCOLINO DA SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:MT6591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1307-18.2019.811.0009 – Código nº. 117817

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de ação de justificação criminal formulado por Evandro Marcolino 

da Silva e Souza, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas por ele 

arroladas, bem como a vítima, esta última porque fora juntada declaração 

no qual afirma a inocência do requerente.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido 

(fls. 571/575).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 897 de 2710



Inicialmente, da análise dos documentos juntados, verifica-se que Evandro 

Marcolino da Silva e Souza foi condenando à pena de 09 (nove) anos e 09 

(nove) meses, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 

213 do Código Penal.

Com efeito, pretende o requerente a oitiva de testemunhas e da vítima a 

fim de subsidiar posterior ação de revisão criminal.

Contudo, conforme bem pontuado pelo Parquet o requerente não pretende 

demonstrar nova versão dos fatos, ao revés, as testemunhas por ele 

arroladas em sua maioria já foram ouvidas durante a ação penal, de modo 

que busca o autor a mera reinquirição destas sem demonstrar a efetiva 

imprescindibilidade dos seus depoimentos, o que não é admitido neste 

procedimento.

 Digo isso porque, em relação às testemunhas Loreni da Silva Wolff, Delcio 

Passamãe e Guilhermino Miguel o requerente quer afastar a autoria 

delitiva, sustentando que os seus depoimentos podem corroborar sua 

versão de que não estava no local onde teria ocorrido o crime, no entanto, 

consoante sentença encartada às fls. 329/348, as declarações prestadas 

pelas mencionadas testemunhas foram devidamente rebatidas pela 

magistrada que conduzia o feito, sendo certo que o requerente esteve 

assistido durante toda ação penal por advogado constituído, 

assegurando-se assim o contraditório e a ampla defesa durante a oitiva 

das mencionadas testemunhas.

Por sua vez, quanto à inquirição da testemunha Jairo de Moraes Pessoa 

sustenta o requerente que é necessária sua oitiva, porque foi o Presidente 

do Feito Administrativo que apurou a responsabilidade administrativa do 

autor, contudo, o requerente limita-se a afirmar tal circunstância sem 

qualquer comprovação documental capaz de corroborar o alegado, bem 

como que tal testemunha traz fatos posteriores à ação penal ou se antigos 

que só vieram a ser conhecidos a partir deste pedido.

Do mesmo modo, quanto à oitiva da testemunha Maurício Rodrigues dos 

Santos o requerente afirma que o seu depoimento provará a não 

ocorrência dos estupros, em razão de um suposto relacionamento 

extraconjugal do requerente com a vítima, contudo, também só se limita a 

afirmar, não demonstrado efetivamente fato novo, não discutido no 

processo principal capaz de justificar a necessidade da sua oitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE NOVAS 

TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. SUMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior de Justiça tem entendido que a justificação criminal se destina à 

obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual 

ajuizamento de revisão criminal, " 'não é a Justificação, para fins de 

Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de 

testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento 

de novas testemunhas' (...) (Superior Tribunal de Justiça – AgRg no 

AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015). (Grifei)

 Por fim, não merece acolhimento o pedido quanto à nova oitiva da vítima, 

em razão da sua declaração colhida extrajudicialmente em que afirma a 

suposta inocência do requerente (fl. 568-v), porquanto na época da ação 

penal aquela, a vítima fora ouvida por mais de uma vez durante a fase 

judicial, sendo sua versão mantida incólume, conforme fora ressaltado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato no julgamento do recurso de 

apelação, fls. 501/514.

Além disso, conforme salientado pelo Ministério Público, a palavra da vítima 

não fora a única prova levada em conta para subsidiar a condenação do 

requerente e sim todos os demais elementos colhidos que confirmaram 

suas declarações, conforme também fora frisado na sentença e no 

julgamento do recurso de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de justificação criminal formulado por Evandro Marcolino da Silva e 

Souza.

Às comunicações de praxe.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102312 Nr: 3771-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON BARBOSA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Certidão de tempestividade

CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 228 interposto pela DEFESA 

é tempestivo (consignando que no dia 28.10.2019 fora comemorado o dia 

do servidor público).

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da Portaria n. 001/2017 - GAB, item XVI, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vista a defesa para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais, e após ao Ministério Público para 

apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115705 Nr: 3880-63.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE P´RATICA JURÍDICA 

- FACIDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICAS 

JURIDICAS DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação ao acusado nos 

termos acima avençados e assim SUSPENDO o processo por 02 (dois) 

anos. No prazo indicado, o acusado deverá comprovar o cumprimento das 

condições constantes no ajuste acima entabulado. Esgotado o prazo de 

dois anos ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, e após torne-me 

concluso. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121294 Nr: 3290-52.2019.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBER DIAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT

 Autos nº. 3290-52.2019.811.0009 – Código nº. 121294

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto ao pedido formulado às fls. 46/48.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104613 Nr: 1079-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:MT23761

 Autos nº. 1079-14.2017.811.0009 – Código nº. 104613

Despacho

Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido formulado à fl. 87, INTIME-SE o acusado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o período e local que pretende viajar, 

apresentando, se for o caso, a passagem área/terrestre ou outro 

documento que comprove o requerido.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121609 Nr: 3488-89.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CÉLIA COSTA, CARLOS EDUARDO DOS 

SANTOS, DANILO BANDELOW DE LIMA, JUVENIL SOARES, LUIZ DE 

OLIVEIRA BARROS, NATHALIA MILANDA NUNES, WESLEY ANTUNES DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Sinop 

- OAB:, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:MT - 17.976

 Autos n°. 3488-89.2019.811.0009 – Código n°. 121609

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 11 de março de 

2020, às 13h45.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 05 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112551 Nr: 2000-36.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, TAUANI DA 

SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Autos n°. 2000-36.2018.811.0009 – Código n°. 112551

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que já fora decretado o perdimento do veículo (fls. 144/152) 

e a manifestação da União (fl.317), OFICIE-SE a diretoria de foro para que 

adote as providências necessárias para a realização do leilão.

Feito isso, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 116273 Nr: 357-09.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SARTORI ANTUNES, LUCAS 

HENRIQUE GUERRA LOURES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Pegoraro - OAB:MT 

6.904 B, Núcleo de Prática Jurídica - OAB:

 Autos nº. 357-09.2019.811.0009 – Código nº. 116273

Decisão

Vistos, etc.

1. RECEBO os recursos de apelação interpostos pelos réus Rogério 

Sartori Antunes (fl. 227) e Lucas Henrique Guerra Loures (fl. 228), bem 

como o interposto pela defesa técnica do réu Rogério (fl. 233), em seus 

efeitos legais (artigo 597 do Código de Processo Penal), eis que 

tempestivos conforme certificado à fl. 236.

2. Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, fls. 

260/289, ENCAMINHE-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103252 Nr: 84-98.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu ROBERVAL DOS 

SANTOS GOMES, quanto ao delito do artigo 344, do Código Penal, com 

fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, e quanto ao 

delito do artigo 129, §9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, 

VII, do Código de Processo Penal. Diante da absolvição deixo de condenar 

o acusado nas custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Não havendo pendencias, ARQUIVE-SE.Colíder/MT, 12 de 

dezembro de 2019.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 92833 Nr: 1220-04.2015.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LIMA MACEDO - 

OAB:221323/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1220-04.2015.811.0009 – Código nº. 92833

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição em que Liberty Seguros S.A postula a 

devolução do veículo marca G.M, modelo Corsa Joy, ano 2007, cor Prata, 

placa KVR1731/MT, chassi 9BGXL68608B132426.

Instado a manifestar-se, o MPE postulou pela procedência do pedido (fls. 

65/67).

Pois bem.

Considerando que não resta dúvida quanto à sub-rogação da requerente 

quanto ao veículo requestado, bem como não se evidencia interesse, eis 

que o bem esta vinculado ao Inquérito Policial nº 2207-11.2013.811.0009 - 

código 84814 que fora arquivado, tenho que não há qualquer óbice à sua 

restituição em consonância com o parecer ministerial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 120, do Código de Processo Penal, 

ORDENO a restituição do bem apreendido postulado neste procedimento, à 

sua legítima proprietária Liberty Seguros S.A, mediante termo de 

restituição, obedecendo as questões administrativas atinentes ao Código 

de Trânsito Brasileiro.

EXPEÇA-SE o Termo de Restituição em nome do advogado outorgado Dr. 

Alano Lima Macedo (OAB/SP nº 221323), conforme requerido.

 INDEFIRO o pedido para que este juízo oficie a autoridade policial, eis que 

tal diligencia compete à parte.

 Translade-se cópia desta decisão para os autos do Inquérito Policial nº 

2207-11.2013.811.0009 - código 84814.

Após, ARQUIVE-SE com baixa e anotações necessárias.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 3772-05.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES, 

LINDEMBERG CAMPOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos n°. 3772-05.2016.811.0009 – Código n°. 102313

Despacho

Vistos, etc.

Em que pese o retorno destes autos do Egrégio Tribunal, verifica-se que 

os documentos de fls. 639/656 são concernentes aos autos 

3772-57.2016.811.0024 código 86007, em trâmite na 1º Vara Criminal e 

Cível da comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

 Verifica-se, ainda, que não foram encaminhados os documentos 

referentes ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 

1003629-21.2019.8.11.0000 (fl. 634), atinente a este processo.

 Deste modo, DETERMINO:

1) DESENTRANHEM-SE e ENCAMINHEM-SE os documentos de fls. 639/656 

à Terceira Câmara Criminal do TJMT;

2) SOLICITE-SE à Segunda Câmara Criminal do TJMT o envio dos 

documentos re ferentes ao ju lgamento  do  RESE nº 

1003629-21.2019.8.11.0000, caso estejam disponíveis.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114454 Nr: 3159-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3159-14.2018.811.0009 – Código nº. 114454

 Decisão

Vistos, etc.

Diante da absolvição do réu (sentença oral, dispositivo constante nas fls. 

83/84), RESTITUA-LHE a fiança prestada à fl. 48, intimando-o para que 

informe, no prazo de 30 dias, os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor do FUNPEN, devendo, neste caso, a serventia adotar as 

providências para a transferência dos valores.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Após, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114851 Nr: 3401-70.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FACIJUR - FACULDADE DE 

COLIDER -FACIDER - OAB:

 Autos nº. 3401-70.2018.811.0009 – Código nº. 114851

 Decisão

Vistos, etc.

Diante da absolvição do réu (sentença oral, dispositivo constante na fl. 

95), RESTITUA-LHE a fiança prestada à fl. 51, intimando-o para que 

informe, no prazo de 30 dias, os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor do FUNPEN, devendo, neste caso, a serventia adotar as 

providências para a transferência dos valores.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Após, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 89252 Nr: 2300-37.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2300-37.2014.811.0009 – Código nº. 89252

 Decisão

Vistos, etc.

Considerando que foi extinta a punibilidade do réu (sentença de fls. 

139/141), RESTITUA-LHE a fiança prestada à fl. 44, intimando-o para que 

informe, no prazo de 30 dias, os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor do FUNPEN, devendo, neste caso, a serventia adotar as 

providências para a transferência dos valores.

Caso não seja encontrado, INTIME-O por edital.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Após, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109035 Nr: 3862-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, NUBIA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT- 213258

 Autos nº. 3862-76.2017.811.0009 – Código nº. 109035

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante as certidões de fls. 93 e 96, INTIME-SE pessoalmente a patrona 

constituída, para apresentar as razões do recurso interposto pelo réu (fl. 

90).

2. Decorrido novamente o prazo, sem apresentação das devidas razões, 

INTIME-SE o réu para que constitua novo patrono, ou informe o desejo de 

ser assistido pela Defensoria Pública e, neste caso, em não havendo 

Defensor Público atuando na comarca, NOMEIO, desde já, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas FACIDER/FACIJUR para dar continuidade à sua defesa.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121518 Nr: 3428-19.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Autos nº. 3428-19.2019.811.0009 – Código nº. 121518

Despacho

Vistos, etc.

1. REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 17 de dezembro 

de 2019, às 16h15.

 2. Promovam-se as comunicações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 13 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119256 Nr: 2198-39.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu ANDRE MARIANO DA SILVA, 

qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além do 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, 

caput, do Código Penal.I)Por força do disposto no artigo 387, § 2°, do 

Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o 

regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos 

critérios previstos no art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal, o tempo de 

prisão provisória do réu.Compulsando os autos, verifico que o réu 

encontra-se preso desde o dia 19/07/2019 (fl. 05), portanto, até a 

presente data devem ser computados 04 (quatro) meses e 28 (vinte e 

oito) dias de prisão provisória.Deste modo, considerando a prisão 

provisória, resta ao sentenciado o cumprimento de 03 (três) anos, 07 

(sete) meses e 02 (dois) dias, além do pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Diante disso, com fundamento no art. 33, § 3º, alínea c, o 

regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO.II)O valor do dia 

multa será de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o 

que deverá ser devidamente corrigido;(...);IV)Diante do quantum de pena 

que ora se opera, aliado ao regime inicial de cumprimento de pena fixado, 

concedo ao réu ANDRE MARIANO DA SILVA o direito de apelar em 

liberdade.SIRVA, excepcionalmente, cópia do presente decisum como 

alvará de soltura, devendo o sentenciado ANDRE MARIANO DA SILVA ser 

posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não deva 

permanecer preso.SIRVA também a cópia como mandado/ofício/carta 

precatória, conforme o caso;(...).Às providências. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de dezembro de 

2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121518 Nr: 3428-19.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Autos n°. 3428-19.2019.811.0009 – Código n°. 121518

Despacho.

Vistos, etc.

1. Ante o ofício de fl. 23, e considerando o caráter itinerante das 

deprecadas, ENCAMINHE-SE a presente ao Juízo da Comarca de 

Nortelândia/MT, para cumprimento, com as baixas necessárias.
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2. COMUNIQUE-SE ao Juízo Deprecante sobre a remessa 

supramencionada.

3. CANCELA-SE audiência outrora aprazada.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 16 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 117466 Nr: 1123-62.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS BRUM DE LIMA, FABIANA 

CRISTINA FENSTERSEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1123-62.2019.811.0009 – Código nº. 117466

Decisão

Vistos, etc.

1. RECEBO os recursos de apelação interpostos pela ré Fabiana Cristina 

Fensterseifer (fl. 209), bem como o interposto pela defesa técnica dos 

réus (fl. 222), em seus efeitos legais (artigo 597 do Código de Processo 

Penal), eis que tempestivos conforme certificado à fl. 232.

2. Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, fls. 

250/254, ENCAMINHE-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 2940-64.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA BIBO, PAULO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 Autos nº. 2940-64.2019.811.0009 – Código nº. 120665

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto ao ofício juntado à fl. 215.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121518 Nr: 3428-19.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 A MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Tendo em vista 

que a unidade prisional de Nortelândia/MT escoltou a presa até esta 

Comarca, a fim de evitar prejuízo a acusada REVOGO o despacho de fl. 

24 e DETERMINO o cancelamento da redistribuição da missiva à Comarca 

de Nortelândia/MT. 2) Considerando que até o momento não foi designado 

defensor público para atuar nesta comarca, não vislumbro outra hipótese 

a não ser a nomeação de advogado dativo para que não haja prejuízo aos 

trâmites dos processos e consequentemente a prestação jurisdicional. 

Desta feita, NOMEIO para o ato a advogada Dra. Francislaine Candido de 

Almeida arbitrando em 1URH os honorários advocatícios. 3) Cumprida a 

missiva, DETERMINO a devolução da presente missiva ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 2940-64.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA BIBO, PAULO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de ABSOLVER os réus MARIA DE 

FÁTIMA BIBO e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BENTO das imputações a 

que se sujeitaram nestes autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Diante da absolvição dos acusados, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos sentenciados MARIA DE 

FÁTIMA BIBO e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BENTO, devendo os 

mesmos ser postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiverem presos.DETERMINO a destruição da droga apreendida, 

observando-se os preceitos normativos Lei nº. 11.343/2006 e Lei nº. 

12.961/2014, bem como Portaria nº. 55/2008/EXT/DGPJC, devendo ser 

mantida porção suficiente para contraprova.Às comunicações de 

praxe.Diante da absolvição deixo de condenar os acusados nas custas 

processuais.Às providências. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 10 de janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112107 Nr: 1767-39.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ANSELMI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos n°. 1767-39.2018.811.0009 – Código n°. 112107

Decisão

Vistos, etc.

1. Diante da informação de que na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT 

não possui equipamento de monitoramento eletrônico (fl. 168), em 

consonância com o parecer ministerial (fl. 173), REVOGO a medida 

cautelar imposta, mantendo-se inalterada as demais.
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Comunique-se ao Juízo Deprecado.

 2. No mais, remetam-se os autos à Autoridade Policial para que 

empreenda as diligências necessárias para a conclusão do presente 

inquérito.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 120481 Nr: 2844-49.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430/MT

 Autos n°. 2844-49.2019.811.0009 – Código n°. 120481

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 05 de fevereiro 

2020, às 14h30.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 30 de setembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 120873 Nr: 3048-93.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Autos n. 3048-93.2019.811.0009 – Código n. 120873

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor do ofício de fl. 11, cumpra-se o despacho de fl. 08.

Às providências.

Colíder-MT, 29 de novembro de 2019.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIODATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002208-66.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:CICERO JOSE 

DIODATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO 

PASSIVO: OI S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-44.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DE SOUZA SILVA 50311212115 (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS KALIL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1002203-44.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA GORETE DE SOUZA SILVA POLO PASSIVO: 

Nome: THAIS KALIL Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 Hora: 

13:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DE SOUZA SILVA 50311212115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1002204-29.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA GORETE DE SOUZA SILVA POLO PASSIVO: 

Nome: FLAVIANA JOAQUIM DE OLIVEIRA Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/02/2020 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002210-36.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:LILIANE CASADEI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001024-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA RODRIGUES MOISES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SERROU DOS SANTOS OAB - MT19422/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Decisão Vistos, etc. Consoante certidão 

de ID: 26961425, a parte autora compareceu na Secretaria informando que 

o Município de Colíder/MT forneceu medicação suficiente para 30 (trinta) 

dias, bem como que poderia retornar no próximo mês para retirar mais 

medicamentos. Ainda, a requerente declarou que prefere retirar a 

medicação diretamente na Drogaria Brasil. Sobreveio manifestação da 

Drogaria Brasil requerendo a liberação dos valores bloqueados (ID: 

27322585). Instado, o Ministério Público se opôs ao pedido da autora de 

retirada do medicamento junto à drogaria particular, pugnando pela 

intimação da requerente para retirar a medicação diretamente na farmácia 

básica do Município. Ademais, o Parquet manifestou pelo indeferimento do 

pedido da Drogaria Brasil quanto à liberação do valor bloqueado nos 

autos. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o Município de 

Colíder/MT voltou a cumprir a obrigação de fornecer o medicamento, 

conforme informado pela própria autora (ID: 2691425). Assim, em que 

pese o pedido da requerente de retirar a medicação diretamente na 

Drogaria Brasil, fato é que o município está cumprindo a obrigação, de 

modo que não se pode onerar o Estado a pagar por algo que já está sendo 

fornecido. Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte a autora para que 

continue retirando a medicação junto à farmácia do Município, consignando 

que eventual descumprimento da obrigação deverá ser informado nos 

autos. Por sua vez, INDEFIRO o pedido formulado pela Drogaria Brasil (ID: 

27322585), eis que conforme acima frisado o município está fornecendo a 

medicação pleiteada. Por fim, DETERMINO a liberação dos valores 

bloqueados (ID: 26630562 e anexos), devendo retornar às contas do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder/MT, com a expedição dos 

alvarás competentes. Às providências. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002211-21.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:MAURO SERGIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-06.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002212-06.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:E. H. C. S. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-43.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002216-43.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:EUNICE DUARTE 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002217-28.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:EUNICE DUARTE 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002218-13.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:EUNICE DUARTE 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002226-87.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:MARLY GAVIOLI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLY GAVIOLI POLO PASSIVO: 

LOJAS AVENIDA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-60.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOMINGOS QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-60.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARLENE 

DOMINGOS QUEIROZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR 

PEXE MARTINS OLIVEIRA POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-45.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DAMBROS SCHMIDT OAB - MT11765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-45.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO SCHMIDT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE 

DAMBROS SCHMIDT POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000966-09.2018.8.11.0009. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: JOSE CARLOS DE LIMA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Da Revelia Apesar de devidamente intimada (id 20939792), a 

parte Reclamada não compareceu na audiência de conciliação, portanto, 

decreto sua revelia, e aplico seus efeitos. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A Parte 

Autora comprovou ser credora do Reclamado na quantia de R$1.263,00, 

através da emissão do cheque nº 830335 emitida em 12.12.2016, Banco 
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do Brasil. Deste modo, restando sem provisão de fundos o referido título, 

faz surgir o direito da parte Reclamante à respectiva cobrança, sem 

adentrar aos motivos determinantes da causa subjacente. Nesse sentido: 

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA DE JOGO. PAGAMENTO. 

CHEQUES. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. - Dívidas de jogo ou de aposta 

constituem obrigações naturais. Embora sejam incabíveis, é lícito ao 

devedor pagá-las. – Se o pagamento é realizado por meio de cheque sem 

provisão de fundos, admite-se o manejo de ação de locupletamento para 

cobrá-los, sem que se esbare na proibição de cobrança de dívida de 

jogo.” (STJ – 3ª T – REsp. nº 82.92/SP – 206/039412-6 – Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros – j. 06/03/2008) Por oportuno, vale 

transcrever parte do voto: “... A teor do Art. 814 do Código Civil Brasileiro 

(Art. 147 do Código Beviláqua), "as dívidas de jogo ou de aposta não 

brigam ao pagamento". Assim, não seria legítimo que o credor de dívida de 

jogo manejasse ação par cobrá-la. Aqui, o caso é diverso. Houve o 

pagamento por meio de cheques da recorrente. Não se trata, agora, de 

cobrança de dívida e jogo, mas de cobrança de cheques emitidos em 

provisão de fundos (ação de locupletamento). A discussão sobre o 

negócio jurídico subjacente é irrelevante, porque o dever de pagar os 

cheques subsiste. ...” Grifei. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte Reclamada a pagar a 

importância de R$ 1.263,00, referente ao valor principal do cheque 

acostado na inicial, acrescido de juros 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do título. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. Colíder, 12 de dezembro de 2019. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juiza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 12 de 

dezembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANISLEI CRISTINA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOMINGUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000656-66.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JANISLEI CRISTINA PIRES POLO PASSIVO: Nome: JOSE CARLOS 

DOMINGUES Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a tentativa infrutífera de citação da parte requerida, como comprova a 

certidão de oficial de justiça com número de id. 26981396, para que 

apresente o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002218-13.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EUNICE DUARTE DE 

SOUZA POLO PASSIVO: Nome: PAULISTA - SERVICOS DE 

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogada da parte requerente para comparecer à audiência redesignada, 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 13:15, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-58.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JURANDIR FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. DE B. FILHO - MECANICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000760-58.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[SERVIÇOS PROFISSIONAIS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAURO JURANDIR FAVERO 

POLO PASSIVO: Nome: V. C. DE B. FILHO - MECANICA Certifico para 

todos os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Embargada(s), 

através do(a) advogado(a), para, querendo no prazo legal, manifestar-se 

acerca dos embargos de declaração id. 26975202, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000943-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000943-63.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 
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[CHEQUE, NOTA PROMISSÓRIA, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

CARLOS DA SILVA Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INT IMANDO a (s )  pa r te ( s )  exeque n t e ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO OAB - MT0014756A (ADVOGADO(A))

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000924-57.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE ROOS POLO 

PASSIVO: Nome: AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  e x e q u e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-33.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO PEREIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010079-33.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO APARECIDO PEREIRA CARVALHO POLO 

PASSIVO: Nome: ABRIL COMUNICACOES S.A. Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da manifestação id. 26505846, para, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO BONFIM DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARA PEREIRA OAB - MT21800/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000944-82.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: NILSO BONFIM DE GODOY POLO PASSIVO: Nome: 

ALEXANDRA CARDOSO Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) Requerente (s), através do(a) advogado(a), 

para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000539-12.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO POLO PASSIVO: Nome: 

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Requerente (s), através 

do(a) advogado(a), para, querendo pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 8010033-44.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TERRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8010033-44.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

CIVIL, TRANSPORTE AÉREO, ATRASO DE VÔO]->ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA (218) POLO ATIVO: Nome: ALFREDO TERRA NETO POLO 

PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da decisão proferida no Mandado de Segurança 

0010217-17.2016.811.9005 em sessão de julgamento da Turma Recursal 

Única, para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-81.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-81.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DANIELE 

FERRONATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO BUDKE LAGE 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIZONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DA COSTA PINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8010444-87.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [PERDAS 

E DANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALEXANDRE GIZONI DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: VALDECI 

DA COSTA PINA Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAR 

as partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, 

para, querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001372-64.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MARCELO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000074-03.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP POLO PASSIVO: Nome: VAGNER MARCELO DA SILVA FINALIDADE: 

INTIMAR a parte exequente, através do advogado legalmente constituído 

nos autos, para, querendo manifestar o que for de seu interesse, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000523-24.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000523-24.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP POLO PASSIVO: 

Nome: VALERIA MARIA DA SILVA Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/03/2020 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000559-66.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogada da parte requerente para comparecer à 

audiência redesignada, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 

14:30, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  P R O C E S S O  n . 

1000559-66.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogada da parte requerente para comparecer à audiência redesignada, 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 14:30, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000923-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000923-38.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: VALDINEIA NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/07/2019, às 13:00h, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Bem como, por todo o teor da 

decisão de id. 20475456.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE ALUMINIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

BRENDA SILVA DE PAIVA OAB - GO42449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRINORTE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Decisão Vistos, etc. Segundo dispõe o 

artigo 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995, são admitidas a propor 

perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar nº. 123/2006. Complementando a 

referida disposição legal, o Enunciado nº. 135 do FONAJE assim dispõe: “o 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende de comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda”. Desta feita, compete à parte promovente demonstrar 

cumulativamente a existência do contrato social, CNPJ, o enquadramento 

da pessoa jurídica na condição de microempresa e empresa de pequeno 

porte, consoante a legislação de regência (Lei Complementar nº. 

123/2006) e a sua qualificação tributária na condição de optante pelo 

simples nacional. Nesse viés, a jurisprudência é uníssona no sentido da 

necessidade da referida comprovação, vejamos: CAPACIDADE 

PROCESSUAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA 
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PROPOSITURA DE DEMANDAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

EMPRESA AUTORA NÃO OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES 

NACIONAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 135 DO FONAJE. Como se 

sabe, as empresas de pequeno porte podem propor ação perante aos 

Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006. O acesso das pessoas jurídicas aos Juizados Especiais Cíveis, 

entretanto, requer comprovação prévia de ser optante do regime tributário 

Simples Nacional. Nesse sentido é o Enunciado n. 135 do FONAJE: O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). Não tendo a autora logrado 

comprovar a sua qualificação tributária atualizada (o documento de fl. 27 é 

do ano de 2012), a manutenção da sentença de extinção do processo é 

de rigor. (...) (TJ-RS – Recurso Cível: 71007575863 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/05/2018) (Grifei) EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP. ENUNCIADO 135 

DO FONAJE. PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES 

NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. 

Microempresas e empresas de pequeno porte podem postular no âmbito 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contudo o acesso dessas 

pessoas jurídicas pressupõe comprovação de sua qualificação tributária, 

nos termos do Enunciado 135 do FONAJE. 2. No caso dos autos, em 

consulta ao site da Receita Federal (www8.receita.fazenda.gov.br), 

verifico que a parte autora não optou pelo regime tributário diferenciado 

simplificado, o que afasta sua legitimidade para propor ação no âmbito dos 

juizados especiais. (...) (TJ – RS – Recurso Cível 71007674518 RS, 

Relator: Luciane Marcon Tomazelli, Data de Julgamento: 26/09/2018, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

04/10/2018) (Grifei) RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DO SIMPLES 

NACIONAL. MICROEMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 

ILEIGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ENUNCIADO 135 DO 

FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. 2. Se o cerne da controvérsia reside pela sua exclusão do 

Simples Nacional, é evidente a ilegitimidade ativa para demandar nos 

Ju izados Espec ia is .  (Turma Recursa l  –TJMT -  N. U 

1002537-10.2016.8.11.0001, RECURSO INOMINADO, Julgado em 

13/12/2018, Publicado no DJE 22/12/2018) (Grifei) Assim, CONCEDO a 

parte o prazo de 05 (cinco) dias para que junte os mencionados 

documentos, sob pena de extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. 

Colíder/MT, 23 de setembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000907-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER AGUSTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO MAURÍCIO ALEXANDRE 

RIBEIRO PROCESSO n. 1000907-84.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Requerente: VAGNER AGUSTINHO DA SILVA Requerido: BANCO DO 

BRASIL S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

requerente da Decisão de ID: 20370468, bem como, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/07/2019 Hora: 13:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 03 de junho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BARRETO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001873-81.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA DO CARMO BARRETO 

E SILVA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-20.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANTUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001933-20.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CITAÇÃO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LETICIA ANTUNES CAMARGO POLO PASSIVO: Nome: KELLY 

KARLA HOFFMANN 01292813105 Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/01/2020 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANTUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS "PORTEIRA ABERTA" (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001931-50.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CITAÇÃO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LETICIA ANTUNES CAMARGO POLO PASSIVO: Nome: CENTRO DE 

TRADICOES GAUCHAS "PORTEIRA ABERTA" Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2020 Hora: 14:15, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000346-60.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Nome: AMARILDO APARECIDO DA LUZ 

POLO PASSIVO: Nome: ELOI DOMINGOS BACHINSKI Certifico para todos 

os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 14:45, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002202-59.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DE SOUZA SILVA 50311212115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYDE DAYANE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002202-59.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA GORETE 

DE SOUZA SILVA POLO PASSIVO: Nome: LEYDE DAYANE DE OLIVEIRA 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 15:00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-63.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIDER PALHARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000275-63.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JAVIDER PALHARES DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), 

sobre a manifestação de ID 24684876, comprovante de pagamento de ID 

24684877 e seguintes, para, querendo pugnar o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002026-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEO MICHELITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002026-51.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ZAQUEO MICHELITE POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 25109603, 

comprovante de pagamento de ID 25109604 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY DA SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001139-67.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JHONY DA SILVA E SILVA POLO 

PASSIVO: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a 

manifestação de ID 27670372, comprovante de pagamento de ID 27670373 

e seguintes, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-26.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYNE VERGILIO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRONOS BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8010170-26.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ALLYNE VERGILIO COUTINHO 

POLO PASSIVO: Nome: CRONOS BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME Certifico 

para todos os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida com a informação “mudou-se” o número Id 

27824265, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RECORRIDO)

ADVOCACIA NEVES COSTA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002237-53.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO FINASA BMC S.A. Nome: ADVOCACIA NEVES COSTA 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a correspondência devolvida com a informação “mudou-se” o número Id 

26893106, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-09.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA CERAMICA NORTAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SUTILO MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI ROCESSO n. 1001494-09.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INDUSTRIA 

CERAMICA NORTAO LTDA - ME POLO PASSIVO: Nome: FERNANDA 

SUTILO MARTINS Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), 

sobre a correspondência devolvida com a informação “mudou-se” o 

número Id 26455104, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, para fins de citação/intimação.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001480-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISON LUCIO DE OLIVEIRA OAB - MT25664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUGUSTO LANZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO(A))

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT17820/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001480-25.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: ELIZABETE ALVES BOMFIM POLO PASSIVO: 

Nome: MARCIA AUGUSTO LANZA - ME Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Embargada(s), através 

do(a) advogado(a), para, querendo no prazo legal, manifestar-se acerca 

dos embargos de declaração id. 27259036, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001599-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001599-83.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, LIMINAR]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: PEDRO BARROS DOS SANTOS 

Nome: MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/11/2019 Hora: 15:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-81.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA SILVA OLIMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001334-81.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Cartão 

de Crédito, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GERALDA DA SILVA OLIMPIO 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Embargada(s), através 

do(a) advogado(a), para, querendo no prazo legal, manifestar-se acerca 

dos embargos de declaração id. 27807695, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001784-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAKISON JOB FERNEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRÉIA MARTINS (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001784-92.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: JAKISON JOB FERNEDA POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO SA Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Embargada(s), através 

do(a) advogado(a), para querendo, manifestar-se acerca dos embargos à 

execução id. 27494949 e seguintes, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-97.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JUNIOR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 
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MENEGUCCI PROCESSO n. 1002193-97.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenizações Regulares]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JULIANO JUNIOR GARCIA POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Requerente (s), através 

do(a) advogado(a), para, querendo, apresentar impugnação à 

Contestação id. 27838186, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002194-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002194-82.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Gratificações e Adicionais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LAIR JULIANO GONCALVES POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Requerente (s), através 

do(a) advogado(a), para, querendo, apresentar impugnação à 

Contestação id. 27838167, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000395-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA ALVES MIRANDA DELLELASTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000395-38.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: FERNANDA M. FISCHER - ME - ME POLO PASSIVO: Nome: 

TALITA ALVES MIRANDA DELLELASTE Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a Certidão do oficial de justiça Id 

27926373, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o novo endereço 

da parte promovida, para fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000310-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DE MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000310-52.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Telefonia, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da 

Execução / Cálculo / Atualização]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: DIONES DE MEIRA POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 27385473, 

comprovante de pagamento de ID 27385474 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-16.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MARQUES CALDEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001597-16.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADALBERTO MARQUES 

CALDEIRA FILHO POLO PASSIVO: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 27849556, 

comprovante de pagamento de ID 27849558 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MARQUES CALDEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 
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POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001596-31.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADALBERTO MARQUES 

CALDEIRA FILHO POLO PASSIVO: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 27847694, 

comprovante de pagamento de ID 27847696 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ANDREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OAB - MT18880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002042-34.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIANA ANDREIA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Certifico para 

todos os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Requerente (s), 

através do(a) advogado(a), para, querendo, apresentar impugnação à 

Contestação id. 27388598, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-95.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BERNERT DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000031-95.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ANGELA 

BERNERT DAMACENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR PEXE 

MARTINS OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA 

CIONI POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-80.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES DECHICHI SASAZAWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000032-80.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:APARECIDA DE 

LOURDES DECHICHI SASAZAWA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, 

FREDERICO STECCA CIONI POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-50.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DYNEA REIS VALLE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000034-50.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DYNEA REIS 

VALLE LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA CIONI 

POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-35.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA MATTA TIROLTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000035-35.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EDNA DA MATTA 

TIROLTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA CIONI 

POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-20.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE SOUZA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-20.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:HOMERO DE 

SOUZA MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE ALVES 

MARCAL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000904-66.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Expropriação de Bens, Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: VINHA FILHO & CIA LTDA - 

EPP POLO PASSIVO: Nome: J. H. JESUS DA ROSA - EPP Nome: JOSE 

HENRIQUE JESUS DA ROSA Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) Embargada(s), através do(a) advogado(a), para, 

querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração id. 

26806202 e seguintes, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-49.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LUIS DA ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMA MOURA COIMBRA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001168-49.2019.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: OTAVIO LUIS DA ROSA PEREIRA POLO PASSIVO: Nome: 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Certifico para 

todos os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

27325695, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-94.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000292-94.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE LUCIANO DE 

CASTRO POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/04/2019 Hora: 12:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001892-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001892-53.2019.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: CARLOS PEREIRA MARTINS POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Certifico 

para todos os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) 

Requerente (s), através do(a) advogado(a), para, querendo, apresentar 

impugnação às Contestações id. 27780161 e id. 27780399, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001868-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE CASSIA ROCHA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001868-25.2019.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: LEILA DE CASSIA ROCHA DE SANTANA POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) Requerente (s), através do(a) advogado(a), para, querendo, 

apresentar impugnação às Contestações id. 27781343 e id. 27781344, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO VINICIUS PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001392-84.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PABLO VINICIUS PEREIRA 

LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PABLO VINÍCIOS 

PEREIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO A parte Reclamante alega 

desconhecer a origem da dívida em questão, pois, nunca firmou contrato 

com a Reclamada, a respeito do débito que ensejou a anotação do seu 

nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 157,53 

ocorrido em 10.10.2018. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade das cobranças por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que não foram especificamente 

impugnados pela Reclamante. A reclamada comprovou a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, Contrato de Permanência por Beneficio assinados pela 

Reclamante, cópia da CNH idêntico ao juntado com a inicial, que foi 

apresentado no momento da contratação dos serviços, e demais 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a 

contratação de serviços. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Ademais, a parte reclamante não trouxe aos autos nenhum número 

de protocolo comprovando que tenha realizado reclamações 

administrativas na tentativa de solução do problema, objeto da lide. Assim, 

ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação apresentada. Do confronto existente 

entre os documentos juntados nas contestações e as alegações da parte 

reclamante, verifica-se a semelhança das firmas apostas, inferindo-se, 

deste modo, que não ocorreu fraude, sendo desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido inicial, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é 

cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada juntou 

documentos dos quais é possível verificar a existência de débitos em 

nome da parte reclamante. A parte Autora não provou a quitação de tais 

débitos. Diante do exposto, há que se reconhecer a procedência parcial 

do pedido contraposto no valor de R$ 157,53 ocorrido em 10.10.2018, 

objeto da demanda, em conformidade com a Lei 9.099/95. Quanto ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, restou 

demonstrada a alteração da verdade dos fatos pela Autora que pretendia 

a declaração de inexistência de débitos ao argumento de que não contraiu 

a dívida, quando a prova produzida demonstra o contrário. Inequívoca, 

pois, a alteração dos fatos com o intuito de locupletamento indevido, sendo 

de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé. Corroborando: “Apelação 

cível. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por dano moral. Contratação e inadimplência 

demonstrada. Inscrição devida. Inexistência dos pressupostos da 

responsabilidade civil e consequente do dever de indenizar. Litigância de 

má-fé mantida. Afastamento da revogação do benefício da gratuidade 

judiciária. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70069258333, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 

Neto, Julgado em 09/06/2016)”. Por fim, com relação a alegação do Autor 

sobre a notificação a respeito do débito, cumpre esclarecer que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, 

determinado que a Reclamante pague à Reclamada o valor do débito 

negativado R$ 157,53 ocorrido em 10.10.2018, acrescido de juros de 1% 

ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança; Outrossim, CONDENO a Reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a R$1.000,00 (hum mil reais), a ser revertido 

em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, § 2º do NCPC. Do 

mesmo modo, CONDENO a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§ 8º e incisos do NCPC. Revogo a liminar concedida no id. 22531244, por 

seus próprios fundamentos. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas providências. Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao MM.º Juíz Togado para apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95. Colíder, 07 de janeiro de 2020. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 13 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO VINICIUS PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001392-84.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PABLO VINICIUS PEREIRA 

LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PABLO VINÍCIOS 

PEREIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO A parte Reclamante alega 

desconhecer a origem da dívida em questão, pois, nunca firmou contrato 

com a Reclamada, a respeito do débito que ensejou a anotação do seu 

nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 157,53 

ocorrido em 10.10.2018. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade das cobranças por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que não foram especificamente 

impugnados pela Reclamante. A reclamada comprovou a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, Contrato de Permanência por Beneficio assinados pela 

Reclamante, cópia da CNH idêntico ao juntado com a inicial, que foi 

apresentado no momento da contratação dos serviços, e demais 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a 

contratação de serviços. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Ademais, a parte reclamante não trouxe aos autos nenhum número 

de protocolo comprovando que tenha realizado reclamações 

administrativas na tentativa de solução do problema, objeto da lide. Assim, 

ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação apresentada. Do confronto existente 

entre os documentos juntados nas contestações e as alegações da parte 

reclamante, verifica-se a semelhança das firmas apostas, inferindo-se, 

deste modo, que não ocorreu fraude, sendo desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido inicial, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é 

cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada juntou 

documentos dos quais é possível verificar a existência de débitos em 

nome da parte reclamante. A parte Autora não provou a quitação de tais 

débitos. Diante do exposto, há que se reconhecer a procedência parcial 

do pedido contraposto no valor de R$ 157,53 ocorrido em 10.10.2018, 

objeto da demanda, em conformidade com a Lei 9.099/95. Quanto ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, restou 

demonstrada a alteração da verdade dos fatos pela Autora que pretendia 

a declaração de inexistência de débitos ao argumento de que não contraiu 

a dívida, quando a prova produzida demonstra o contrário. Inequívoca, 

pois, a alteração dos fatos com o intuito de locupletamento indevido, sendo 

de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé. Corroborando: “Apelação 

cível. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por dano moral. Contratação e inadimplência 

demonstrada. Inscrição devida. Inexistência dos pressupostos da 

responsabilidade civil e consequente do dever de indenizar. Litigância de 

má-fé mantida. Afastamento da revogação do benefício da gratuidade 

judiciária. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70069258333, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 

Neto, Julgado em 09/06/2016)”. Por fim, com relação a alegação do Autor 

sobre a notificação a respeito do débito, cumpre esclarecer que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, 

determinado que a Reclamante pague à Reclamada o valor do débito 

negativado R$ 157,53 ocorrido em 10.10.2018, acrescido de juros de 1% 

ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança; Outrossim, CONDENO a Reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a R$1.000,00 (hum mil reais), a ser revertido 

em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, § 2º do NCPC. Do 

mesmo modo, CONDENO a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§ 8º e incisos do NCPC. Revogo a liminar concedida no id. 22531244, por 

seus próprios fundamentos. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas providências. Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao MM.º Juíz Togado para apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95. Colíder, 07 de janeiro de 2020. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 13 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001958-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI RIBAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001958-04.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: JOCELI RIBAS DA SILVA POLO PASSIVO: 

Nome: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a 

parte executada, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 10.848,10 (dez 

mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos), com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-57.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALAN DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000040-57.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FERNANDO 

ALAN DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR PEXE 

MARTINS OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA 

CIONI POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-42.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ATAIDE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000041-42.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JOSE ATAIDE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA CIONI 

POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-27.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LOPES CONSONE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000042-27.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LUIZ LOPES 

CONSONE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR PEXE 

MARTINS OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA 

CIONI POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI WESLEI RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001547-87.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DAVI WESLEI RODRIGUES VIEIRA POLO PASSIVO: Nome: AZUL 

LINHAS AEREAS Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO 

a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28034694, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-86.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001463-86.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDECIR MORAES 

POLO PASSIVO: Nome: CAB COLIDER LTDA Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28020769, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CANIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001790-31.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO CANIL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 

autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. A 

jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é no sentido de que, em 

se tratando de procedimento sumaríssimo, para a homologação do pedido 

de desistência da ação não é, em regra, necessária a anuência da parte 

requerida. Neste sentido é o enunciado n. 90 do FONAJE: ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Perlustrando-se os autos verifica-se que não há 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, não existindo óbice legal 

para a homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela 

parte requerente. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. 

art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CANIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001790-31.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO CANIL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 

autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. A 

jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é no sentido de que, em 

se tratando de procedimento sumaríssimo, para a homologação do pedido 

de desistência da ação não é, em regra, necessária a anuência da parte 

requerida. Neste sentido é o enunciado n. 90 do FONAJE: ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Perlustrando-se os autos verifica-se que não há 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, não existindo óbice legal 

para a homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela 

parte requerente. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. 

art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001040-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN JOSE COELHO SCALABRIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001040-97.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ELIZANGELA DE ABREU 

EXECUTADO: WESLEN JOSE COELHO SCALABRIN Vistos. Relatório 

dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. Segundo o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante o teor 

da certidão retro, é possível inferir que a parte exequente não localizou o 

devedor e/ou seus bens, motivo pela qual a extinção da presente 

execução é a medida a se impor. Por todo o exposto, com fulcro no art. 

55, § 4º, da Lei n. 9.099/95, EXTINGO a presente ação de execução. 

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. INTIMEM-SE 

as partes, na forma da lei. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010551-68.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI GONSALVES SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010551-68.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: ELIZANGELA DE ABREU 

EXECUTADO: SUELI GONSALVES SANTANA Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. Segundo o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante o teor 

da certidão retro, é possível inferir que a parte exequente não localizou o 

devedor e/ou seus bens, motivo pela qual a extinção da presente 

execução é a medida a se impor. Por todo o exposto, com fulcro no art. 

55, § 4º, da Lei n. 9.099/95, EXTINGO a presente ação de execução. 

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. INTIMEM-SE 

as partes, na forma da lei. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000923-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))
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FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000923-38.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: VALDINEIA NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/07/2019, às 13:00h, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Bem como, por todo o teor da 

decisão de id. 20475456.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000923-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000923-38.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VALDINEIA NUNES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Relatório 

dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o 

qual abdica de forma expressa de sua posição processual. A 

jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é no sentido de que, em 

se tratando de procedimento sumaríssimo, para a homologação do pedido 

de desistência da ação não é, em regra, necessária a anuência da parte 

requerida. Neste sentido é o enunciado n. 90 do FONAJE: ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Perlustrando-se os autos verifica-se que não há 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, não existindo óbice legal 

para a homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela 

parte requerente. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. 

art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000923-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000923-38.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VALDINEIA NUNES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Relatório 

dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o 

qual abdica de forma expressa de sua posição processual. A 

jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é no sentido de que, em 

se tratando de procedimento sumaríssimo, para a homologação do pedido 

de desistência da ação não é, em regra, necessária a anuência da parte 

requerida. Neste sentido é o enunciado n. 90 do FONAJE: ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Perlustrando-se os autos verifica-se que não há 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, não existindo óbice legal 

para a homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela 

parte requerente. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. 

art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DOS SANTOS LOCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 1000013-11.2019.8.11.0009 EXEQUENTE: 

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELA 

MARQUES DOS SANTOS - MT0021071A EXECUTADO: KATIA REGINA 

DOS SANTOS LOCH A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Colíder, 13 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon 

Menegucci. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 921 de 2710



DENILSON ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE AUTOPECAS COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000726-83.2019.8.11.0009. REQUERENTE: DENILSON ROBERTO DE 

SOUZA REQUERIDO: COMERCIO DE AUTOPECAS COLIDER LTDA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por DENILSON ROBERTO DE SOUZA, em desfavor de AGUILERA 

AUTOPEÇAS LTDA.. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte Reclamante 

alega que na data de 31.01.2019, efetuou o pagamento de R$1.215,00 

referente ao boleto com vencimento em 02.06.2014, entretanto, até a 

propositura desta ação a Reclamada não havia retirado o seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, requer indenização por danos 

morais, ante à manutenção indevida da negativação do seu nome. 

Registra-se que no evento 19597406 foi deferida a liminar, determinando a 

retirada do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito em discussão. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a legalidade da manutenção do débito negativado, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. A reclamada alega exercício regular de direito ante o 

inadimplemento da autora, entretanto, o débito foi quitado em 31.01.2019 

conforme comprovante de pagamento anexado aos autos (evento 

1958296), tendo sido mantida a negativação até a data de 23.04.2019 

quando proposta esta ação, sem nenhuma justificativa plausível para 

demora em retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada manteve os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR a Reclamada 

em danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, 

(súmula 362 do STJ); b) CONFIRMAR a liminar concedida no evento 

19597406, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos; c) 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Com arrimo no que dispõe 

a 1ª parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 07 de janeiro de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 13 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE AUTOPECAS COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000726-83.2019.8.11.0009. REQUERENTE: DENILSON ROBERTO DE 

SOUZA REQUERIDO: COMERCIO DE AUTOPECAS COLIDER LTDA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por DENILSON ROBERTO DE SOUZA, em desfavor de AGUILERA 

AUTOPEÇAS LTDA.. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte Reclamante 

alega que na data de 31.01.2019, efetuou o pagamento de R$1.215,00 

referente ao boleto com vencimento em 02.06.2014, entretanto, até a 

propositura desta ação a Reclamada não havia retirado o seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, requer indenização por danos 

morais, ante à manutenção indevida da negativação do seu nome. 

Registra-se que no evento 19597406 foi deferida a liminar, determinando a 

retirada do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito em discussão. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a legalidade da manutenção do débito negativado, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. A reclamada alega exercício regular de direito ante o 

inadimplemento da autora, entretanto, o débito foi quitado em 31.01.2019 

conforme comprovante de pagamento anexado aos autos (evento 

1958296), tendo sido mantida a negativação até a data de 23.04.2019 

quando proposta esta ação, sem nenhuma justificativa plausível para 

demora em retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 
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CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada manteve os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR a Reclamada 

em danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, 

(súmula 362 do STJ); b) CONFIRMAR a liminar concedida no evento 

19597406, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos; c) 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Com arrimo no que dispõe 

a 1ª parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 07 de janeiro de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 13 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY LANZA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO OAB - MT24345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000729-38.2019.8.11.0009. REQUERENTE: NOELY LANZA AUGUSTO 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. MÉRITO Os pedidos 

da autora são improcedentes. Trata-se de ação de restituição de 

contribuição previdenciária indevida proposta por NOELY LANZA 

AUGUSTO, servidora lotada na Secretaria de Educação do Estado de Mato 

Grosso. Aduz a autora que durante os anos exerceu a função de Cargo 

de Confiança, recebendo um adicional em razão do regime adotado. 

Propôs a presente ação de repetição de indébito com o escopo de ver 

restituídos os valores cobrados pelo Estado de Mato Grosso referentes às 

contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional recebido em 

razão da dedicação exclusiva a que estava submetida. Pois bem. Os 

estados tendem a adotar o chamado “Regime de Previdência 

Complementar”, o qual foi autorizado pela Emenda Constitucional 20 de 

1998. Segundo Frederico Amado: “A aprovação dessa reforma na 

previdência dos servidores públicos decorre de um movimento político que 

busca aproximar cada vez mais o regime previdenciário dos servidores 

públicos efetivos aos trabalhadores em geral” O adicional de dedicação 

exclusiva não constitui horas extraordinárias, nem cargo em comissão, 

também não se enquadra como função gratificada, conforme já decidido 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho. Insta pontuar, que o adicional 

remunera atividade extraclasse e que faz parte da jornada laboral, assim, 

não constitui horas extraordinárias. A Lei Complementar Estadual 

202/2004, em plena vigência, responsável pela diretriz do custeio do 

sistema previdenciário dos servidores efetivos do Estado de Mato Grosso 

pontua a base de cálculo para fins de desconto previdenciário: Art. 1º 

Fica instituído o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que 

será custeado com o produto da arrecadação das contribuições 

previdenciárias do Estado do Mato Grosso e de seus servidores civis e 

militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do 

Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades. Art. 2º As 

alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do Art. 40 e o § 1º do Art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o Art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos 

seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; A lei estabelece alíquota e 

autoriza os descontos discutidos em juízo, o cálculo da contribuição 

previdenciária é feito através da remuneração total recebida pelo servidor, 

acrescida, da verba de dedicação exclusiva pelas atividades extraclasse 

inerentes ao cargo. A não incidência da contribuição previdenciária sobre 

dedicação exclusiva quebraria o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 15 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000620-92.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LAIR JULIANO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Citado o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação. Portanto, declaro-o revel. 

Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: 

“Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz.” MÉRITO Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de AÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 923 de 2710



DE COBRANÇA DE AJUDA DE CUSTO, proposta por LAIR JULIANO 

GONÇALVES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a parte 

Autora ser Cabo da PM-MT, sendo transferido em 28.09.2015 de Itaúba 

para Terra Nova do Norte/MT, pelo período superior a 30 (trinta) dias, 

pretendendo o recebimento da ajuda de custo no valor de R$5.136,87, 

referente a um mês de seu salário. Postulou administrativamente pelo 

pagamento de ajuda de custo, não sendo atendido. Pois bem. 

Compulsando aos autos, verifico que o Autor acostou documento 

informando que era domiciliado na cidade de Colíder, não havendo sequer 

a pretensão de transferir seu domicilio para novo destino. Este, inclusive, 

foi o fundamento utilizado para indeferimento administrativo do pedido. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJE. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 15 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001527-96.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: KATIA REGINA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: ANDREIA ALVES 

SAMPAIO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2019 Hora: 14:15, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001527-96.2019.8.11.0009. REQUERENTE: KATIA REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: ANDREIA ALVES SAMPAIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

PRELIMINAR Da Inépcia da Inicial Quanto a preliminar de Inépcia da inicial, 

afasto esta, pois a ação está em conformidade com o art. 319 do CPC. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a Reclamante, em síntese, 

que indignada com as péssimas condições de preservação de um 

cemitério da cidade, postou em sua rede social (Facebook) e que recebeu 

da Requerida mensagens dizendo que: “vi sua postagem no cemitério vc 

anda fazendo seus corres lá...cuidado ke do msm jeito vem vai”, o que 

desencadeou em discussão com ofensas e ameaças. Alega que se 

desestabilizou emocionalmente recebendo atendimento médico no mesmo 

hospital em que trabalha a Reclamada e ao vê-la, arrancou o soro que 

estava tomando indo até a Reclamada, iniciando assim, agressões 

recíprocas, sendo contida pelo funcionários do hospital e amarrada em 

uma maca. É o necessário a relatar. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 337 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Conquanto a Reclamante alegue ter sofrido agressões por parte da 

Requerida, de acordo com a narrativa da própria inicial, estas foram 

recíprocas, tendo inclusive a Autora procurado a Reclamada para iniciar 

as discussões. Assim, entendo que houve indícios de provocação da 

autora, sendo plausível que tenha se dado eventual retorsão. Portanto, 

diante do contexto fático e probatório trazido nos autos, verifico que a 

improcedência do pedido inicial, assim como o pedido contraposto é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 

2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

15 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-96.2019.8.11.0009
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afasto esta, pois a ação está em conformidade com o art. 319 do CPC. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a Reclamante, em síntese, 

que indignada com as péssimas condições de preservação de um 

cemitério da cidade, postou em sua rede social (Facebook) e que recebeu 

da Requerida mensagens dizendo que: “vi sua postagem no cemitério vc 

anda fazendo seus corres lá...cuidado ke do msm jeito vem vai”, o que 

desencadeou em discussão com ofensas e ameaças. Alega que se 

desestabilizou emocionalmente recebendo atendimento médico no mesmo 

hospital em que trabalha a Reclamada e ao vê-la, arrancou o soro que 

estava tomando indo até a Reclamada, iniciando assim, agressões 

recíprocas, sendo contida pelo funcionários do hospital e amarrada em 

uma maca. É o necessário a relatar. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 337 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Conquanto a Reclamante alegue ter sofrido agressões por parte da 
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recíprocas, tendo inclusive a Autora procurado a Reclamada para iniciar 

as discussões. Assim, entendo que houve indícios de provocação da 

autora, sendo plausível que tenha se dado eventual retorsão. Portanto, 

diante do contexto fático e probatório trazido nos autos, verifico que a 

improcedência do pedido inicial, assim como o pedido contraposto é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 
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Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 

2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 
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Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 
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obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

PRELIMINAR Da Inépcia da Inicial Quanto a preliminar de Inépcia da inicial, 

afasto esta, pois a ação está em conformidade com o art. 319 do CPC. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a Reclamante, em síntese, 

que indignada com as péssimas condições de preservação de um 

cemitério da cidade, postou em sua rede social (Facebook) e que recebeu 

da Requerida mensagens dizendo que: “vi sua postagem no cemitério vc 

anda fazendo seus corres lá...cuidado ke do msm jeito vem vai”, o que 

desencadeou em discussão com ofensas e ameaças. Alega que se 

desestabilizou emocionalmente recebendo atendimento médico no mesmo 

hospital em que trabalha a Reclamada e ao vê-la, arrancou o soro que 

estava tomando indo até a Reclamada, iniciando assim, agressões 

recíprocas, sendo contida pelo funcionários do hospital e amarrada em 

uma maca. É o necessário a relatar. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 337 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Conquanto a Reclamante alegue ter sofrido agressões por parte da 

Requerida, de acordo com a narrativa da própria inicial, estas foram 

recíprocas, tendo inclusive a Autora procurado a Reclamada para iniciar 

as discussões. Assim, entendo que houve indícios de provocação da 

autora, sendo plausível que tenha se dado eventual retorsão. Portanto, 

diante do contexto fático e probatório trazido nos autos, verifico que a 

improcedência do pedido inicial, assim como o pedido contraposto é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 

2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 
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com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

15 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000617-69.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ PAGLIOCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000617-69.2019.8.11.0009. REQUERENTE: GEOVANI LUIZ PAGLIOCO 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Dispensado o relatório. Não 

há necessidade de dilação probatória no caso em apreço, em face do 

conjunto probatório formado nos autos, logo, na forma preconizada no 

artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. PRELIMINARES Do Valor da Causa Deixo de acolher o 

pedido, tendo em vista que na inicial o autor pleiteia o ressarcimento das 

despesas supostamente comprovada, não se restringindo ao teto máximo 

indenizatório do DPVAT de R$2.700,00. Da Justiça Gratuita Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Da Falta de Interesse 

Processual Não há que se falar em ausência de interesse de agir diante 

da existência de indícios de prova que demonstra a conduta da parte 

autora visando solucionar a controvérsia posta. Superadas as 

preliminares, passo ao MÉRITO Ressalto que de acordo com os 

documentos periciais trazidos aos autos constata-se que o acidente 

automotivo, “resultou em múltiplas escoriações no corpo”, conforme 

ID20674323, do Prontuário de Atendimento Médico. Alega a parte 

Reclamada, que a indenização prevista pelo regulamento do DPVAT tem 

por objetivo reembolsar o beneficiário por gastos efetivamente 

comprovados, a título de assistência médica e complementares derivados 

do sinistro até a ordem de R$2.700,00 e que para tanto é imprescindível a 

demonstração da correlação dos gastos com o tratamento das 

respectivas sequelas eventualmente advindas com o evento danoso. No 

presente caso, restou incontroverso que o Autor foi vítima de acidente de 

transito ocorrido em 02.11.2018, analisando o pedido inicial constato que 

soma dos comprovantes com despesas médico-hospitalares, suportadas 

pela vítima foi no montante de R$ 39.200,00, conforme documentos 

acostados com a exordial. No entanto, o reembolso de despesas 

médico-hospitalares suportadas pela vítima, decorrentes de acidente de 

trânsito, deve ser limitado ao teto legal previsto no inciso III, do art. 3º, da 

Lei n. 6.194/74, que atualmente é de R$ 2.700,00. O § 2º, do art. 3º da Lei 

nº 6.194/74, tem a seguinte redação: “Assegura-se à vítima o reembolso, 

no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no 

inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde 

que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao 

Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de 

direitos.” Deste modo, a restituição dos valores gastos e comprovados 

com despesas médico/hospitalar, em decorrência de acidente 

automobilístico, deve ser no teto previsto em lei, ou seja, R$ 2.700,00. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, por 

consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

para o fim de: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento, em favor 

da parte reclamante, a importância de R$ 2.700,00, a título de reembolso 

de despesas médico/hospitalar, em decorrência de acidente 

automobilístico, com a correção monetária medida pelo INPC, a incidir a 

partir da data do sinistro. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 15 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito
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autora visando solucionar a controvérsia posta. Superadas as 

preliminares, passo ao MÉRITO Ressalto que de acordo com os 

documentos periciais trazidos aos autos constata-se que o acidente 

automotivo, “resultou em múltiplas escoriações no corpo”, conforme 
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Reclamada, que a indenização prevista pelo regulamento do DPVAT tem 
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do sinistro até a ordem de R$2.700,00 e que para tanto é imprescindível a 

demonstração da correlação dos gastos com o tratamento das 

respectivas sequelas eventualmente advindas com o evento danoso. No 

presente caso, restou incontroverso que o Autor foi vítima de acidente de 

transito ocorrido em 02.11.2018, analisando o pedido inicial constato que 

soma dos comprovantes com despesas médico-hospitalares, suportadas 

pela vítima foi no montante de R$ 39.200,00, conforme documentos 

acostados com a exordial. No entanto, o reembolso de despesas 

médico-hospitalares suportadas pela vítima, decorrentes de acidente de 

trânsito, deve ser limitado ao teto legal previsto no inciso III, do art. 3º, da 

Lei n. 6.194/74, que atualmente é de R$ 2.700,00. O § 2º, do art. 3º da Lei 

nº 6.194/74, tem a seguinte redação: “Assegura-se à vítima o reembolso, 

no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no 
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inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde 

que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao 

Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de 

direitos.” Deste modo, a restituição dos valores gastos e comprovados 

com despesas médico/hospitalar, em decorrência de acidente 

automobilístico, deve ser no teto previsto em lei, ou seja, R$ 2.700,00. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, por 

consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

para o fim de: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento, em favor 

da parte reclamante, a importância de R$ 2.700,00, a título de reembolso 

de despesas médico/hospitalar, em decorrência de acidente 

automobilístico, com a correção monetária medida pelo INPC, a incidir a 

partir da data do sinistro. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 15 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000617-69.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ PAGLIOCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000617-69.2019.8.11.0009. REQUERENTE: GEOVANI LUIZ PAGLIOCO 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Dispensado o relatório. Não 

há necessidade de dilação probatória no caso em apreço, em face do 

conjunto probatório formado nos autos, logo, na forma preconizada no 

artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. PRELIMINARES Do Valor da Causa Deixo de acolher o 

pedido, tendo em vista que na inicial o autor pleiteia o ressarcimento das 

despesas supostamente comprovada, não se restringindo ao teto máximo 

indenizatório do DPVAT de R$2.700,00. Da Justiça Gratuita Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Da Falta de Interesse 

Processual Não há que se falar em ausência de interesse de agir diante 

da existência de indícios de prova que demonstra a conduta da parte 

autora visando solucionar a controvérsia posta. Superadas as 

preliminares, passo ao MÉRITO Ressalto que de acordo com os 

documentos periciais trazidos aos autos constata-se que o acidente 

automotivo, “resultou em múltiplas escoriações no corpo”, conforme 

ID20674323, do Prontuário de Atendimento Médico. Alega a parte 

Reclamada, que a indenização prevista pelo regulamento do DPVAT tem 

por objetivo reembolsar o beneficiário por gastos efetivamente 

comprovados, a título de assistência médica e complementares derivados 

do sinistro até a ordem de R$2.700,00 e que para tanto é imprescindível a 

demonstração da correlação dos gastos com o tratamento das 

respectivas sequelas eventualmente advindas com o evento danoso. No 

presente caso, restou incontroverso que o Autor foi vítima de acidente de 

transito ocorrido em 02.11.2018, analisando o pedido inicial constato que 

soma dos comprovantes com despesas médico-hospitalares, suportadas 

pela vítima foi no montante de R$ 39.200,00, conforme documentos 

acostados com a exordial. No entanto, o reembolso de despesas 

médico-hospitalares suportadas pela vítima, decorrentes de acidente de 

trânsito, deve ser limitado ao teto legal previsto no inciso III, do art. 3º, da 

Lei n. 6.194/74, que atualmente é de R$ 2.700,00. O § 2º, do art. 3º da Lei 

nº 6.194/74, tem a seguinte redação: “Assegura-se à vítima o reembolso, 

no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no 

inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde 

que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao 

Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de 

direitos.” Deste modo, a restituição dos valores gastos e comprovados 

com despesas médico/hospitalar, em decorrência de acidente 

automobilístico, deve ser no teto previsto em lei, ou seja, R$ 2.700,00. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, por 

consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

para o fim de: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento, em favor 

da parte reclamante, a importância de R$ 2.700,00, a título de reembolso 

de despesas médico/hospitalar, em decorrência de acidente 

automobilístico, com a correção monetária medida pelo INPC, a incidir a 

partir da data do sinistro. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 15 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-12.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS REGINA TARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000043-12.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:TAYS REGINA 

TARGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA POLO PASSIVO: ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-94.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO OAB - MT24345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-94.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EDSON 

RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010442-54.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS TEIXEIRA PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8010442-54.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liquidação / 

Cumprimento / Execução]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: OZEIAS TEIXEIRA PAULINO POLO PASSIVO: Nome: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 27702484, 

comprovante de pagamento de ID 27702485 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-88.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000823-88.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA DOS REIS POLO PASSIVO: 

Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Embargada(s), através 

do(a) advogado(a), para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração id. 20787046, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI OAB - MT25927/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO OAB - MT24834/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000791-78.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: LUCIANA DOS SANTOS SILVA POLO 

PASSIVO: Nome: AVIANCA Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida com a 

informação “mudou-se” o número Id 27824260, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001392-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001392-21.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IRACY CAVALCANTE DA SILVA 

RÉU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de infração de trânsito, sob a arguição de que nunca esteve ou visitou o 

Município de Cuiabá, onde supostamente a multa foi gerada. Os 

reclamados, em sede de contestação, arguiram, preliminarmente, 

ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnaram pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, verifico que 

merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que no 

extrato constante no ID 18606003 o reclamado não figura como órgão 

autuador da infração de trânsito, o que obsta a pretensão do reclamante 

em anulá-las, devendo intentar com a referida ação em face daqueles que 

foram responsáveis pela autuação, conforme entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. AÇÃO ANULATÓRIA 

DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ÓRGÃO AUTUADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 

MANTIDA. Caso concreto em que o DETRAN, contra quem foi proposta a 

demanda, não consta como o órgão autuador de nenhuma das infrações. 

Enquanto não forem anuladas as infrações de trânsito aplicadas pelos 
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entes públicos responsáveis por cada uma das autuações, impossível 

anular-se a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir 

promovida pelo DETRAN/RS, porquanto decorre de penalidade aplicada 

por outros órgãos. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em 

atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71005825872, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 27/07/2016). 

Desta feita, sem delongas desnecessárias, considerando que a autora 

ajuizou a ação contra a pessoa errada, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento 

de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 

2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

15 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CARLOS NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000067-11.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: ALEX CARLOS 

NOGUEIRA Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Analisando os elementos coligidos aos autos se verifica que a 

dívida se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando 

há a satisfação da obrigação. Ademais, o Exequente informou que o 

débito está quitado. Nesta senda, na espécie restou demonstrada, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios – art. art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE. Se 

necessário, INTIME-SE a parte exequente para que retire os títulos de 

créditos depositados. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO SHINITI KIKUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

ANDREIZA JOSIANE DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000712-02.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCO SHINITI KIKUCHI 

REQUERIDO: SILVAN DE OLIVEIRA BARBOSA, ANDREIZA JOSIANE DA 

SILVA BARBOSA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por MARCO SHINITI KIKUCHI, em desfavor de ANDREIZA JOSIANE DA S. 

BARBOSA e SILVAN DE OLIVEIRA BARBOSA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO : Aduz a 

parte reclamante que, vendeu um veículo FIAT/UNO WAY 1.0 Placa: 

NJO-9931 Nova Canaã do Norte/MT, em 2017 para o Sr. Silvan de Oliveira 

Barbosa pelo valor de R$21.000,00 e que este não honrou com o 

compromisso de quitar a dívida. Na época da compra o veiculo foi 

transferido para o nome da esposa do sr. Silvan, conforme Termo de 

Concordância anexado no ID 19502627. Alega que o veículo foi devolvido, 

porém não foi feita a transferência para o nome do Autor. Em contestação 

oral o Requerido SILVAN confirma que não quitou a dívida e não se opõe a 

transferência do veículo de volta para o nome do Autor. Portanto, dúvidas 

não há que a dívida não foi paga, devendo portanto, ser transferido o 

veículo para o nome do Autor, legitimo proprietário. DISPOSITIVO POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido 

da exordial, para DETERMINAR a Reclamada a TRANSFERIR para o nome 

do Reclamante o veículo sub judice. Com arrimo no que dispõe o inciso I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providências. Submeta-se o presente projeto de sentença 

ao MM.º Juíz Togado para apreciação nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJE. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO PRATES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TARGA RODRIGUES (REQUERIDO)

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000899-10.2019.8.11.0009. REQUERENTE: NIVALDO PRATES PINHEIRO 

REQUERIDO: AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME, 

ROGERIO TARGA RODRIGUES Vistos etc. Compulsando o procedimento, 

constata-se que a parte Reclamada não foi devidamente intimada/citada - 

consignando-se que a citação é um ato formal. Assim, INTIME-SE a parte 

Autora para que traga aos autos o novo endereço da parte Reclamada. 

Após o transcurso do prazo de cinco dias, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

voltem conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Colíder, 16 

de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci. Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-49.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA KUSS RIBAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000047-49.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: ADELIA KUSS RIBAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-34.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUZENIDES RIVADAVIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000048-34.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: AUZENIDES 

RIVADAVIA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-19.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-19.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: SIVALDO DOS 

SANTOS COSTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-04.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA FURLANETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-04.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: FABIO DA SILVA 

FURLANETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-86.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN RICARDO ALVES FONTOURA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-86.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: JHONATAN RICARDO 

ALVES FONTOURA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-71.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-71.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO PASSIVO: GILSON FERREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-56.2020.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS VIANA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-56.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ELIZANGELA DE 

ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO 

PASSIVO: TAIS VIANA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-41.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA MARIANE DA COSTA COELHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000054-41.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ELIZANGELA DE 

ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO 

PASSIVO: PAMELA MARIANE DA COSTA COELHO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-26.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA BETANIA BORGES LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000055-26.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ELIZANGELA DE 

ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO 

PASSIVO: FLAVIA BETANIA BORGES LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-88.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PIOVESAN FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PIOVESAN FERRARI OAB - PR87684 (ADVOGADO(A))

BALDUINO PETRO FILHO OAB - PR59269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K STOFELA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO EDMIR DE LIMA PORTELA OAB - PR14889 (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA ANTES OAB - PR69590 (ADVOGADO(A))

MARIA EDUARDA PORTELA OAB - PR92862 (ADVOGADO(A))

EMERSON PORTELA OAB - PR80020 (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE QUADROS OAB - PR22976 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001146-88.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Serviços Profissionais, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOSIANE PIOVESAN FERRARI POLO PASSIVO: Nome: K 

STOFELA E CIA LTDA - ME Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado 

id.27639329, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-70.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000313-70.2019.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: ANESIO FERREIRA 

POLO PASSIVO: Nome: Estado de Mato Grosso Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

27884004, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 
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POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001505-38.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Seguro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELZA ALVES PIZZE POLO 

PASSIVO: Nome: CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

27720808 e anexos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-22.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DE ALMEIDA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACIARA ALVES LOPES OAB - GO34715-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000258-22.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Compra 

e Venda, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AMAURI DE ALMEIDA BONFIM 

POLO PASSIVO: Nome: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

27750484, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR MEDEIROS SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO VIEIRA SGUISSARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000548-08.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ CESAR MEDEIROS 

SERPA REQUERIDO: JOÃO VIEIRA SGUISSARDI Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

PRELIMINAR Da Inépcia da Inicial Quanto a preliminar de Inépcia da inicial, 

afasto esta, pois a petição obedece ao comando do art. 319 do CPC. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável maior dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Noticia o Reclamante, em síntese, que estava no pátio da 

Instaladora Centro Oeste conversando com algumas pessoas, quando foi 

agredido e insultado pelo sr. João com palavras de baixa calão, chutes e 

empurrões. Para comprovação trouxe aos autos BO (mov. 5905471) e 

vídeo da suposta agressão (mov. 5905550). Em contestação, aduz o 

Reclamado que foi o Autor quem deu causa à discussão, não havendo 

lesão corporal, muito menos a ocorrência de injúria. Realizada à audiência 

de instrução e julgamento foi dispensado o depoimento pessoal das 

partes, bem como a oitiva das testemunhas. É o necessário a relatar. Pois 

bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Conquanto a Reclamante alegue ter 

sofrido agressões por parte do Requerido, de acordo com a narrativa da 

própria inicial, bem como das imagens do vídeo juntado, estas foram 

recíprocas, tendo inclusive o Autor, instigado o réu com as seguintes 

frases: “venha me agredir, tu é homem, me agrida...” procurando o 

Reclamado para iniciar as discussões. Assim, entendo que houve indícios 

de provocação do ofendido, sendo plausível que tenha se dado eventual 

retorsão. Portanto, diante do contexto fático e probatório trazido nos 

autos, verifico que a improcedência do pedido inicial, é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase 

do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de 

janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 17 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR MEDEIROS SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO VIEIRA SGUISSARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000548-08.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ CESAR MEDEIROS 

SERPA REQUERIDO: JOÃO VIEIRA SGUISSARDI Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

PRELIMINAR Da Inépcia da Inicial Quanto a preliminar de Inépcia da inicial, 

afasto esta, pois a petição obedece ao comando do art. 319 do CPC. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável maior dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Noticia o Reclamante, em síntese, que estava no pátio da 

Instaladora Centro Oeste conversando com algumas pessoas, quando foi 

agredido e insultado pelo sr. João com palavras de baixa calão, chutes e 

empurrões. Para comprovação trouxe aos autos BO (mov. 5905471) e 

vídeo da suposta agressão (mov. 5905550). Em contestação, aduz o 

Reclamado que foi o Autor quem deu causa à discussão, não havendo 

lesão corporal, muito menos a ocorrência de injúria. Realizada à audiência 

de instrução e julgamento foi dispensado o depoimento pessoal das 

partes, bem como a oitiva das testemunhas. É o necessário a relatar. Pois 

bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Conquanto a Reclamante alegue ter 

sofrido agressões por parte do Requerido, de acordo com a narrativa da 

própria inicial, bem como das imagens do vídeo juntado, estas foram 

recíprocas, tendo inclusive o Autor, instigado o réu com as seguintes 

frases: “venha me agredir, tu é homem, me agrida...” procurando o 

Reclamado para iniciar as discussões. Assim, entendo que houve indícios 

de provocação do ofendido, sendo plausível que tenha se dado eventual 

retorsão. Portanto, diante do contexto fático e probatório trazido nos 

autos, verifico que a improcedência do pedido inicial, é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase 

do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de 

janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 17 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-21.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000282-21.2017.8.11.0009. REQUERENTE: RONALDO VENTURA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Citado o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação. Portanto, declaro-o revel. 

Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: 

“Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz.” Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. Trata-se de ação indenizatória promovida por RONALDO 

VENTURA DOS SANTOS em face de ESTADO DE MATO GROSSO, em 

síntese, afirma o autor que atualmente se encontra cumprindo pena em 

regime semiaberto domiciliar, no entanto, na data de 11.01.2017, ao se 

deslocar para a cidade de Cuiabá, foi apreendido pela PRF de Sorriso e 

encaminhado para a Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, indevidamente, 

ficando detido por 05 horas juntamente com seus familiares e sem 

fornecimento de alimentação. Aduz ter ocorrido falha estatal, por manter 

aprisionada uma pessoa sem decisão meritória em processo judicial. 

Assim, requereu indenização por danos morais sofridos. Desse modo, 

sustenta a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em reparar os 

danos materiais e morais que alega ter sofrido. Pois bem. A Constituição 

Federal de 1988 somente confere direito à indenização ao condenado por 

erro judicial ou por excesso de prazo caracterizado pela sua permanência 

além do tempo fixado na sentença penal condenatória, conforme o artigo 

5º, inciso LXXV. “Art. 5º (...)LXXV – o Estado indenizará o condenado por 

erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado em 

sentença”. Portanto, a falha estatal independentemente de dolo ou culpa 

do magistrado não impede o ingresso da pretensão indenizatória, é 

garantia individual do cidadão requerer indenização. No caso dos autos, 

verifico pelos documentos acostados à inicial, que a prisão do Autor foi 

efetuada em 11.01.2017, quando este já havia cumprido sua pena 

parcialmente em regime fechado, tendo posteriormente progredido para o 

regime semiaberto por decisão judic ia l  (Processo n º 

1946-33.2015.811.0023), portanto, indevida a prisão do Reclamante. Com 

efeito, ficou evidenciado o dano moral causado pelo Estado, uma vez que 

foi além de um pequeno incômodo ou desprazer. O abuso de poder 

interferiu intensamente no comportamento do indivíduo, causando 

constrangimentos, e, consequentemente, desiquilibrando o seu bem-estar. 

Neste espeque, é o entendimento jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRISÃO POR TEMPO SUPERIOR AO 

FIXADO NAS SENTENÇAS - INDEVIDA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO 

AUTOR - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÕES DEVIDAS – DANOS MORAIS - 

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS. "O 

Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar 

preso além do tempo fixado na sentença" (art. 5º, LXXV, da Constituição 

Federal). (TJ-PR - APCVREEX: 988092 PR Apelação Cível e Reexame 

Necessário - 0098809-2, Relator: Cunha Ribas, Data de Julgamento: 

22/05/2001, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2001 DJ: 5897) No 

que tange ao quantum indenizatório, tenho que não existindo critério 

objetivo a dimensionar a fixação do dano moral, o juiz, ao seu prudente 

arbítrio, após balancear as condições dos envolvidos e as circunstâncias 

e consequências do evento danoso, fará a fixação do quantum, que não 

deverá ser inócuo nem absurdo. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$5.000,00 que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar ao autor o valor de 

R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Com arrimo no 

que dispõe o art 487 Inc. I do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJE. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 
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de estilo. Colíder, 08 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000793-48.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CESAR ROBERTO OLIVEIRA 

VASCONCELOS JUNIOR REQUERIDO: J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME, 

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por CÉSAR ROBERTO OLIVEIRA VASCONCELOS 

JÚNIOR, em desfavor de MEGA COLÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS e MSC 

CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR (ES): Da Ilegitimidade Passiva Tratando-se de relação de 

consumo, a cadeia sucessória na prestação do serviço é solidária para 

com o consumidor. Portanto, sem justificativa a preliminar, que indefiro. Do 

Litisconsórcio Rejeito a preliminar suscitada, pois, nos termos do art. 10 da 

Lei 9.099/95 não se admite nos juizados especiais qualquer forma de 

intervenção de terceiro. MÉRITO : Aduz a parte reclamante que adquiriu 

junto às empresas Reclamadas, uma viagem juntamente com sua esposa, 

por meio de cruzeiro, programada para a data de 03.02.2019, entretanto, 

acometeu-se por uma quadro de “sintomatologia psiquiátrica aguda”, 

conforme relatório médico (ID 19877702), não podendo viajar por um 

período de 60 dias. Aduz, que tentou pelas vias administrativas, transferir 

a viagem para outro período ou a restituição do valor pago, porém, 

somente foi restituído o valor de R$1.380,48, através da seguradora 

contratada. Por esses motivos, requer a restituição do valor de 

R$7.766,99 e indenização por danos morais. Em contestação, alegam as 

Reclamadas que o contrato firmado entre as partes possui cláusula que 

estabelece que os cancelamentos solicitados às vésperas da data do 

embarque ou não comparecimento no dia do embarque acarreta em multa 

de 25 à 100% do valor pago pelo cruzeiro. Requerem a improcedência da 

ação. Pois bem. Compulsando os autos, verifico no contrato firmado entre 

as partes (ID. 21788673), mais especificamente na cláusula 11.3, que em 

caso de cancelamento da viagem com aviso de 5 a 0 dia, haveria 

incidência de multa de 100% do valor da reserva. Ocorre que o autor 

apresentou atestado médico emitido no dia 29.01.2019, sendo o embarque 

no cruzeiro marcado para 03.02.2019, ou seja, apenas 05 dias antes da 

viagem. Com relação ao seguro contratado, este não cobria a doença que 

acometia o autor, sendo negado à sua cobertura. Portanto, em análise as 

narrativas, bem como aos documentos acostados aos autos, entendo que 

a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e posterior 

homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJE. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000793-48.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CESAR ROBERTO OLIVEIRA 

VASCONCELOS JUNIOR REQUERIDO: J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME, 

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por CÉSAR ROBERTO OLIVEIRA VASCONCELOS 

JÚNIOR, em desfavor de MEGA COLÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS e MSC 

CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR (ES): Da Ilegitimidade Passiva Tratando-se de relação de 

consumo, a cadeia sucessória na prestação do serviço é solidária para 

com o consumidor. Portanto, sem justificativa a preliminar, que indefiro. Do 

Litisconsórcio Rejeito a preliminar suscitada, pois, nos termos do art. 10 da 

Lei 9.099/95 não se admite nos juizados especiais qualquer forma de 

intervenção de terceiro. MÉRITO : Aduz a parte reclamante que adquiriu 

junto às empresas Reclamadas, uma viagem juntamente com sua esposa, 

por meio de cruzeiro, programada para a data de 03.02.2019, entretanto, 

acometeu-se por uma quadro de “sintomatologia psiquiátrica aguda”, 

conforme relatório médico (ID 19877702), não podendo viajar por um 

período de 60 dias. Aduz, que tentou pelas vias administrativas, transferir 

a viagem para outro período ou a restituição do valor pago, porém, 

somente foi restituído o valor de R$1.380,48, através da seguradora 

contratada. Por esses motivos, requer a restituição do valor de 

R$7.766,99 e indenização por danos morais. Em contestação, alegam as 

Reclamadas que o contrato firmado entre as partes possui cláusula que 

estabelece que os cancelamentos solicitados às vésperas da data do 

embarque ou não comparecimento no dia do embarque acarreta em multa 

de 25 à 100% do valor pago pelo cruzeiro. Requerem a improcedência da 

ação. Pois bem. Compulsando os autos, verifico no contrato firmado entre 

as partes (ID. 21788673), mais especificamente na cláusula 11.3, que em 

caso de cancelamento da viagem com aviso de 5 a 0 dia, haveria 

incidência de multa de 100% do valor da reserva. Ocorre que o autor 

apresentou atestado médico emitido no dia 29.01.2019, sendo o embarque 

no cruzeiro marcado para 03.02.2019, ou seja, apenas 05 dias antes da 

viagem. Com relação ao seguro contratado, este não cobria a doença que 

acometia o autor, sendo negado à sua cobertura. Portanto, em análise as 

narrativas, bem como aos documentos acostados aos autos, entendo que 

a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 
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Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e posterior 

homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJE. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000803-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REMI GERMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000803-92.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CARLOS REMI GERMANN DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN/MT Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINAR Da Ilegitimidade Passiva A 

preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, em que pese o 

Estado ser o responsável pela cobrança do IPVA, é o Detran o 

responsável pelo fornecimento da documentação do veículo, no caso a 

emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV. Assim, há que se 

reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda. 

MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. Trata-se de 

ação ajuizada por CARLOS REMI GERMANN DA SILVA, em face de 

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, e ESTADO DE MATO GROSSO alega o Requerente ter 

vendido veículo Marca VW, Modelo FUSCA 1300, ano e modelo 1978, Cor 

Vermelha, Placa JXZ-0453, Renavam 125204701, no ano de 2000, 

consigna que comunicou o Detran da venda do veículo (ID 19919743). 

Aduz que seu nome foi protestado por dívida que não é devida, requer a 

baixa do protesto em seu nome e indenização por danos morais. O 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT afirma que nunca recebeu comunicação de venda do 

automóvel, que o autor é legitimo proprietário sendo que deverá arcar com 

o ônus tributário. Pois bem. O cerne da questão é se o autor teria ou não 

propriedade do bem a ponto de responder pelos débitos de IPVA 

protestada em cartório no valor de R$733,21. Compulsando de modo 

detido os autos vislumbro que o extrato no Detran foi inserida informação 

de COMUNICAÇÃO DE VENDA do veículo na data de 14.04.2000 – 

situação: ativo em 14.04.2000 por Sônia Maria Ramalho Carneiro. Entendo 

que a tradição do bem restou evidente e também foi assumida por outra 

pessoa, devendo o promovente ter eximida qualquer cobrança desde a 

data de 14.04.2000, data da comunicação. O Código de Trânsito Brasileiro 

dispõe: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 

antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro 

de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. O reclamante, por sua vez, 

demonstrou a verossimilhança de suas alegações com a juntada de 

documentação probatória, desta feita, a situação vivenciada pelo 

reclamante decorrente da cobrança claramente indevida, ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo 

reparar pelos danos causados. Assim, estando evidente o não 

cumprimento das diligências que a Reclamada tinha a seu cargo, deve a 

mesma responder pelas perdas e danos provocados à parte reclamante. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência 

que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter 

pedagógico. É medida imperiosa determinar o cancelamento de taxas, 

multa, licenciamento, da inexigibilidade da CDA nº 2017.24325 e qualquer 

cobrança sobre o veículo Marca VW, Modelo FUSCA 1300, ano e modelo 

1978, Cor Vermelha, Placa JXZ-0453, Renavam 125204701 a partir da 

data de 14.04.2000. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor 

de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. DETERMINO o cancelamento de taxas, multa, licenciamento e 

qualquer cobrança no nome do autor, em relação ao veículo mencionado 

alhures. DETERMINO a exclusão do protesto do 4º Tabelionato de Notas e 

Protesto de Títulos exclusivamente da CDA nº 2017.24325, expeça-se 

ofício. EXPEÇA-SE ofício a Secretária de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso (SEFAZ-MT) para se eximir de cobranças no nome de CARLOS 

REMI GERMANN DA SILVA, CPF nº 209.634.591-04, sobre o veículo Marca 

VW, Modelo FUSCA 1300, ano e modelo 1978, Cor Vermelha, Placa 

JXZ-0453, Renavam 125204701 a partir da data de 14.04.2000. Outrossim, 

confirmo a liminar concedida no ID 19925154, tornando-a definitiva por 

seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Colíder, 14 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RAFAEL CATALDI MANSUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001671-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLEBER RAFAEL CATALDI 

MANSUR REQUERIDO: GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE 

INFORMATICA LTDA - EPP, NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 
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161 e 162 do FONAJE. PRELIMINAR Da Ilegitimidade Passiva Tratando-se 

de relação de consumo, a cadeia sucessória na prestação do serviço é 

solidária para com o consumidor. Portanto, sem justificativa a preliminar, 

que indefiro. Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia o Reclamante, em síntese, 

que contratou os serviços de internet das requeridas, e que estes não 

foram prestados conforme o contratado. Alega que tentou resolver o 

problema várias vezes de forma administrativa, não obtendo êxito. Além 

disso, a Reclamada retirou de forma unilateral os equipamentos de sua 

residência, ainda negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente. Por essas razoes requer a rescisão contratual e 

indenização por danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conquanto o 

Reclamante alegue que os serviços não foram prestados da forma 

contratada, a Reclamada alega que cumpriu com o contratado, não tendo 

em contrapartida, recebido pelos serviços prestados. Consigno que não 

houve impugnação à contestação. Assim, as alegações da parte Autora 

carecem de verossimilhança, uma vez que não comprovou nenhum 

pagamento pelos serviços prestados, o que poderia ter sido facilmente 

comprovado, por meio de recibos de pagamentos. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO - ANULATÓRIA - FATOS CONSTITUVOS DO DIREITO 

- ÔNUS PROBATÓRIO - AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete 

ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena 

de improcedência dos pedidos. (TJMG - Apelação Cível 

1.0394.14.004334-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 

27/11/2019). Salienta-se que apenas a prova documental poderia elidir a 

dúvida quanto à realização ou não dos pagamentos - ao menos no humilde 

entender do Magistrado. Portanto, diante do contexto fático e probatório 

trazido nos autos, verifico que a improcedência dos pedidos é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis 

nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RAFAEL CATALDI MANSUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001671-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLEBER RAFAEL CATALDI 

MANSUR REQUERIDO: GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE 

INFORMATICA LTDA - EPP, NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. PRELIMINAR Da Ilegitimidade Passiva Tratando-se 

de relação de consumo, a cadeia sucessória na prestação do serviço é 

solidária para com o consumidor. Portanto, sem justificativa a preliminar, 

que indefiro. Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia o Reclamante, em síntese, 

que contratou os serviços de internet das requeridas, e que estes não 

foram prestados conforme o contratado. Alega que tentou resolver o 

problema várias vezes de forma administrativa, não obtendo êxito. Além 

disso, a Reclamada retirou de forma unilateral os equipamentos de sua 

residência, ainda negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente. Por essas razoes requer a rescisão contratual e 

indenização por danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conquanto o 

Reclamante alegue que os serviços não foram prestados da forma 

contratada, a Reclamada alega que cumpriu com o contratado, não tendo 

em contrapartida, recebido pelos serviços prestados. Consigno que não 

houve impugnação à contestação. Assim, as alegações da parte Autora 

carecem de verossimilhança, uma vez que não comprovou nenhum 

pagamento pelos serviços prestados, o que poderia ter sido facilmente 

comprovado, por meio de recibos de pagamentos. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO - ANULATÓRIA - FATOS CONSTITUVOS DO DIREITO 

- ÔNUS PROBATÓRIO - AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete 

ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena 

de improcedência dos pedidos. (TJMG - Apelação Cível 

1.0394.14.004334-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 

27/11/2019). Salienta-se que apenas a prova documental poderia elidir a 

dúvida quanto à realização ou não dos pagamentos - ao menos no humilde 

entender do Magistrado. Portanto, diante do contexto fático e probatório 

trazido nos autos, verifico que a improcedência dos pedidos é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis 

nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 
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Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RAFAEL CATALDI MANSUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001671-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLEBER RAFAEL CATALDI 

MANSUR REQUERIDO: GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE 

INFORMATICA LTDA - EPP, NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. PRELIMINAR Da Ilegitimidade Passiva Tratando-se 

de relação de consumo, a cadeia sucessória na prestação do serviço é 

solidária para com o consumidor. Portanto, sem justificativa a preliminar, 

que indefiro. Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia o Reclamante, em síntese, 

que contratou os serviços de internet das requeridas, e que estes não 

foram prestados conforme o contratado. Alega que tentou resolver o 

problema várias vezes de forma administrativa, não obtendo êxito. Além 

disso, a Reclamada retirou de forma unilateral os equipamentos de sua 

residência, ainda negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente. Por essas razoes requer a rescisão contratual e 

indenização por danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conquanto o 

Reclamante alegue que os serviços não foram prestados da forma 

contratada, a Reclamada alega que cumpriu com o contratado, não tendo 

em contrapartida, recebido pelos serviços prestados. Consigno que não 

houve impugnação à contestação. Assim, as alegações da parte Autora 

carecem de verossimilhança, uma vez que não comprovou nenhum 

pagamento pelos serviços prestados, o que poderia ter sido facilmente 

comprovado, por meio de recibos de pagamentos. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO - ANULATÓRIA - FATOS CONSTITUVOS DO DIREITO 

- ÔNUS PROBATÓRIO - AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete 

ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena 

de improcedência dos pedidos. (TJMG - Apelação Cível 

1.0394.14.004334-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 

27/11/2019). Salienta-se que apenas a prova documental poderia elidir a 

dúvida quanto à realização ou não dos pagamentos - ao menos no humilde 

entender do Magistrado. Portanto, diante do contexto fático e probatório 

trazido nos autos, verifico que a improcedência dos pedidos é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis 

nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 08 de janeiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 16 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D2 FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-03.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:GELIANE 

FERNANDES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI 

POLO PASSIVO: D2 FORMATURAS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-70.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000065-70.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MAURO DA 

SILVA SANCHES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI 

POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-94.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000292-94.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE LUCIANO DE 

CASTRO POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/04/2019 Hora: 12:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-94.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000292-94.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE LUCIANO DE CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. INTIMEM-SE as partes quanto o teor 

do acórdão, bem como para que requeiram o que se entender de direito. 

Transcorrido o prazo de trinta dias, com ou sem manifestação das partes, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e voltem CONCLUSOS. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. COLÍDER, 15 de 

janeiro de 2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000907-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1.º, do aludido 

Códex. Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o processo concluso 

para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de 

regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente 

para contrariá-la no mesmo lapso. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 

de novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-49.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS HIDALGO HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002041-49.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS HIDALGO 

HASS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001599-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001599-83.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, LIMINAR]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: PEDRO BARROS DOS SANTOS 

Nome: MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/11/2019 Hora: 15:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 
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comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001599-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001599-83.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PEDRO BARROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-49.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS HIDALGO HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002041-49.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS HIDALGO 

HASS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-64.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PAULA PLENS HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002040-64.2019.8.11.0009. REQUERENTE: SIMONE PAULA PLENS HASS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUGUSTO LANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002176-61.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA AUGUSTO LANZA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, extinguindo-se a 

presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, na 

forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010003-14.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010003-14.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: MARLENE RAMOS 

EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Por fim, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores, nos 

moldes gizados no acordo entabulado em ID. 21049659. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-55.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON WILLER DE BARROS RONDON FOLLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000066-55.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLEYTON 

WILLER DE BARROS RONDON FOLLES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-92.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 8010196-92.2014.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GLEIDSON FERREIRA DE 

JESUS POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o polo passivo, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito no valor de R$ 3.984,69 (três mil, novecentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e nove reais), com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108302 Nr: 3372-54.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida Despacho do 

dia 09/01/2020, a seguir transcrito: "Vistos etc. Considerando a vinculação 

deste magistrado para jurisdicionar nesta Comarca, e diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, CANCELO a 

solenidade marcada para o dia 18/02/2020 e a REDESIGNO para o dia 18 

de junho de 2020, às 14h30min. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114298 Nr: 3076-95.2018.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THANUZYO MARQUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida Despacho do 

dia 09/01/2020, a seguir transcrito: "Vistos etc. Considerando a vinculação 

deste magistrado para jurisdicionar nesta Comarca, e diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, CANCELO a 

solenidade marcada para o dia 18/02/2020 e a REDESIGNO para o dia 18 

de junho de 2020, às 13h30min. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 2082-82.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY JOSÉ FURTADO FILHO, RJ PROJETOS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, RUI JOSE FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Amaral de Lima - 

OAB:151.576/SP, Lucimeire Menezes Teles - OAB:119487/SP

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte EXEQUENTE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, 

conforme o Despacho Judicial do dia 15/01/2020, cujo teor segue 

transcrito: “Vistos. DEFIRO o pedido de dilação de prazo à fl. 285. 

Contudo, considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido 

e o presente momento, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de cinco (5) dias, impulsione o feito, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS”.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001527-96.2019.8.11.0009. REQUERENTE: KATIA REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: ANDREIA ALVES SAMPAIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

PRELIMINAR Da Inépcia da Inicial Quanto a preliminar de Inépcia da inicial, 

afasto esta, pois a ação está em conformidade com o art. 319 do CPC. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a Reclamante, em síntese, 

que indignada com as péssimas condições de preservação de um 

cemitério da cidade, postou em sua rede social (Facebook) e que recebeu 

da Requerida mensagens dizendo que: “vi sua postagem no cemitério vc 

anda fazendo seus corres lá...cuidado ke do msm jeito vem vai”, o que 

desencadeou em discussão com ofensas e ameaças. Alega que se 

desestabilizou emocionalmente recebendo atendimento médico no mesmo 

hospital em que trabalha a Reclamada e ao vê-la, arrancou o soro que 

estava tomando indo até a Reclamada, iniciando assim, agressões 

recíprocas, sendo contida pelo funcionários do hospital e amarrada em 

uma maca. É o necessário a relatar. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 337 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Conquanto a Reclamante alegue ter sofrido agressões por parte da 

Requerida, de acordo com a narrativa da própria inicial, estas foram 

recíprocas, tendo inclusive a Autora procurado a Reclamada para iniciar 

as discussões. Assim, entendo que houve indícios de provocação da 

autora, sendo plausível que tenha se dado eventual retorsão. Portanto, 

diante do contexto fático e probatório trazido nos autos, verifico que a 

improcedência do pedido inicial, assim como o pedido contraposto é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 08 de janeiro de 

2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

15 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-52.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA OAB - ES11994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000182-52.2017.8.11.0046. 

AUTOR(A): VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista, a ocorrência do recesso 

forense, bem como a promoção deste Magistrado para a 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Barra do Garças, devolvo os presentes autos em cartório. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001401-32.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

UILIAN BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Ministério Público da Comarca de Comodoro/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001401-32.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: UILIAN BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista, a 

ocorrência do recesso forense, bem como a promoção deste Magistrado 

para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, devolvo os 

presentes autos em cartório. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001903-68.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 
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portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001247-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001171-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUSA (EXECUTADO)

J CARLOS DE SOUSA CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001827-44.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001275-79.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIDE BOMBARDELLI KLAHOLD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001993-76.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. S. D. A. (AUTOR(A))

B. G. S. D. A. (AUTOR(A))

C. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente, fica a parte autora intimada a se 

manifestar acerca do Id: 27844082.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002733-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002234-50.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. F. C. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002234-50.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

GENIVALDO GARIBALDE SOUZA RÉU: DIRLEIA DE FATIMA CARDOSO 

PONTE Vistos. 1 – Processe-se em segredo de justiça, conforme 

determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 – Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC. 3 – Considerando que a parte requerente oferece alimentos a 

infante Valentina Ponte Garibalde, arbitro desde já os alimentos provisórios 

em favor da menor no valor de R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove 

reais e vinte centavos); equivalente a 40% do salário mínimo vigente, a 

partir da citação. 4 – Designo audiência de conciliação para o dia 11 de 

fevereiro de 2020, às 14h00min, com fundamento no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Comodoro. Intimem-se as partes pessoalmente, 

por meio de mandado, para quem compareçam na referida solenidade. 5 – 

Cite-se a ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 
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desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). 6 – Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defensoria 

Pública. 7 – Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NELI AUGUSTA BERGER DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001286-45.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. C. S. (EXEQUENTE)

I. V. F. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. B. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono os autos ao MPE para se 

manifestar acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE DE JESUS (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta de Citação, foi 

devolvida pelos Correios com a observação: 6-NÃO PROC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001332-97.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. R. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para que tenha ciência 

acerca da Carta Precatória juntada aos autos com diligência negativa, bem 

como para que indique endereço, atualizado, do requerido para que seja 

citado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000824-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARI ISABEL MAFFISONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000824-88.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MARI ISABEL MAFFISONI EXECUTADO: ESTADO DO MATRO 

GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Estado de Mato Grosso 

apresenta impugnação à execução afirmando que há excesso, tendo em 

vista que o exequente atualizou de forma incorreta o valor da causa, 

sendo que aplicando os índices de correção do valor da causa (IGP-DI e 

juros de 1% a.m), chega-se ao valor de R$ 77.259,78 (cálculo atualizado 

até 14/06/2019), enquanto o apontado pela parte adversa chega à R$ 

86.840,34. Intimado para manifestar-se o exequente deixou transcorrer o 

prazo in albis. Decido. Observa-se que a parte autora (e exequente) deu a 

causa o valor de R$ 75.313,34. A sentença prolatada condenou “a parte 

requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 90, § 4º, do CPC”. O valor da atualização do exequente 

diverge do executado ante o acréscimo de juros, sendo que este não é 

devido. Assim, deve-se aplicar apenas a correção monetária. Denota-se 

que ambas as partes utilizam-se do mesmo índice, logo desnecessário 

maiores discussões acerca do citado. Ademais, o cálculo da exequente 

consta como corrigido o valor de R$ 78.943,92 (montante este sem juros), 

sendo que posteriormente realiza um desconto. Ante o exposto, DOU 

PROVIMENTO PARCIAL à impugnação ao cumprimento de sentença para 

constar como parâmetro de cobrança dos honorários advocatícios o 

montante de R$ 78.943,92, conforme cálculo em anexo que utilizou datas 

idênticas às utilizadas pelas partes, não constando os juros de mora. 

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV para pagamento, sendo que o 

mesmo deverá ser no montante de 5% (conforme sentença) sobre o valor 

atualizado de R$ 78.943,92. Intimem-se as partes desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ALVES TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))
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LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso (adesivo) de apelação , de forma que neste momento, intimo a 

parte recorrida a apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001196-03.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001852-57.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO TEODORO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001176-12.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO CONRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTIN LAVRATTI (REU)

WILSON CHEREMETA (REU)

ROSIANE LAVRATTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002124-51.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA IVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001026-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para que se manifeste no 

feito ante a petição do polo passivo de id.: 26379646.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000850-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE PNEUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 

522.835.931-15 (PROCURADOR)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que se manifeste nos autos, requerendo o que entender 

pertinente e de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2215 Nr: 1133-59.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEC - CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 
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GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Em relação ao pagamento a prazo, dispõe o §1º do art. 895 do CPC, in 

verbis:

§ 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de 

pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando 

se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de 

imóveis.

Acerca da carta de arrematação, consta no artigo 901 que será expedida, 

com o respectivo mandado de imissão na posse, depois de efetuado o 

depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 

o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 

execução.

Assim, considerando que o arrematante efetuou o deposito judicial 

correspondente a 25% do valor da arrematação (fls. 238) e o pagamento 

da comissão do leiloeiro, expeça-se carta de arrematação, nos termos do 

artigo 901, §2º do CPC, com a respectiva hipoteca do próprio bem imóvel 

em relação aos valores parcelados ainda a serem pagos.

Expeça-se ofício ao Cartório de Imóvel para que leve à registro a carta de 

arrematação e a hipoteca judicial nos termos do paragrafo anterior.

 Considerando que quem arremata imóvel em execução promovida por 

terceiro imite-se na respectiva posse, expeça-se mandado de imissão na 

posse.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14420 Nr: 2277-29.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI, IBRAIM 

SARTORI, NOEMI TEREZINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Tendo em vista, a ocorrência do recesso forense, bem como a promoção 

deste Magistrado para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, 

devolvo os presentes autos em cartório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17663 Nr: 2520-36.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, THAIANE 

BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 113.

Expeça-se certidão premonitória em favor da exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21246 Nr: 2288-87.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA FÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, JOSÉ MARIO SECCO - OAB:724, LEANDRO MARCIO 

PEDOT - OAB:2022/RO

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 539/540.

Expeça-se alvará para levantamento de valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61144 Nr: 2955-63.2012.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES 

- OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

BANCO DO BRASIL, qualificado nos autos, opõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 149, alegando que houve omissão 

na referida decisão, haja vista que não especificou que após realização 

das diligências determinadas será homologado o acordo.

 Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, nego provimento ao recurso, uma vez que não há de se falar 

em omissão na referida decisão, vez que não há obrigatoriedade de 

manifestação em tal ponto.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.

Indefiro o pedido de homologação do acordo, tendo em vista que a 

transação firmada entre as partes não deve constituir obrigações ao 

Juízo.

Saliento ainda que o processo indicado para a parte sequer é conexo com 

a presente ação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65038 Nr: 3210-84.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA -ME, 

ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO, MARCO ALESSANDRO 

CASTILHO, EDILENE OLIVEIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS - 

OAB:14.738-A/MT

 Vistos.

Observa-se que os presentes autos já desapareceram uma vez, ocasião 

em que foi determinada a restauração dos autos, sendo que após 

“reaparecer” foi necessário determinar sua busca e apreensão para a 

devolução.

Assim, com a finalidade de proteger a administração da justiça, proíbo a 

retirada dos autos em cartório e determino a sua virtualização.

Certifique-se o cumprimento da decisão de fls. 157.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37794 Nr: 2492-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO VALE DO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista, a ocorrência do recesso forense, bem como a promoção 

deste Magistrado para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, 

devolvo os presentes autos em cartório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36625 Nr: 1324-21.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a imediata implantação do benefício previdenciário em favor 

da parte autora por meio do sistema JusConvênios, informado por meio do 

ofício circular 294/2018-CGJ.

 Após, restituam-se os autos para o contador judicial.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96552 Nr: 5043-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN, 

VAGNER ANGELLO, SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUZA, Gleydiston 

Machado Gonçalves de Oliveira, EDSON ANGELLO, CELSO FERNANDES 

PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - OAB:MT/14864, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:4774-B/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do perito, intimem-se as partes para 

apresentação dos quesitos para a perícia no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8362 Nr: 682-63.2002.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO, ESPÓLIO DE 

IGNEZ BRESOLIN GIONGO, MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FIRIGOLO, ELIANA FIRIGOLO, 

LUCIOMERO ORTOLAN, ÁLVARO LUIZ ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO 

ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, ALBINO GOMES DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - OAB:17192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORELLO SCARIOTT - 

OAB:1066/RO

 Vistos.

Tendo em vista, a ocorrência do recesso forense, bem como a promoção 

deste Magistrado para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, 

devolvo os presentes autos em cartório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 1347-35.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BORBOZA ROCHA - 

OAB:19067, BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - OAB:20102 A, JOBÉ 

BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404, RITA DE CÁSSIA XAVIER - 

OAB:14868, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962 B, VOLMIR 

RUBIM - OAB:13078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5871 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte exequente cumpra a determinação judicial de ref: 42, mormente junte 

nos autos a certidão de óbito do outrora advogado constituído, visto que a 

certidão de óbito juntada na ref: 47 trata-se de Hélio Silva e não do 

Advogado Jobé Barreto de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 143922 Nr: 5933-66.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SÁ PAVÃO, SUELLEM DE CÁSSIA 

WANDERLEY MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Vistos.

Trata-se de pedido de pedido de liberdade provisória formulado por Davi 

Sá Pavão, qualificado nos autos, aduzindo que não estão presentes os 

requisitos da prisão cautelar.

Decido.

A pretensão do requerente não merece procedência, como restará 

demonstrado a seguir.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 

si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes 

outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema, como ocorre in casu. A respeito já decidiu 

o Ministro Relator Jorge Mussi (Habeas Corpus 128.258/MT, Julgado em 

29/04/2009).

Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão cautelar quando 

a custódia preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem 

pública e quando há notícia de que o Requerido foi preso em flagrante 

delito com aproximados 10 quilos de drogas (pasta-base de cocaína), 

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07.

Sobre os pressupostos da preventiva Julio Fabbrini Mirabete (Processo 

Penal, 17º Edição, Atlas, p. 416), assim doutrina:

A prisão preventiva só pode ser decretada “quando houver prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria”. A primeira exigência 

refere-se á materialidade do crime, ou seja, à existência do corpo de delito 

que prova a ocorrência do fato criminoso (laudos de exame de corpo de 

delito, documentos, prova testemunhal etc.). Exigindo-se ‘prova’ da 

existência do crime, não se justifica a decretação da prisão preventiva 

diante da mera suspeita ou indícios da ocorrência de ilícito penal.

Exige-se ainda para a decretação da prisão preventiva ‘indícios 

suficientes da autoria’. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, 

elementos probatórios menos robustos que os necessários para a 

primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e 

unívocos, como se exige para a condenação; não é necessário que gerem 

certeza de autoria.

A materialidade do delito está comprovada nos autos uma vez que, 

conforme laudo pericial às folhas 21, a substância apreendida apresenta 

resultado positivo para derivado de cocaína. Quanto à autoria, o Requerido 

foi preso em flagrante delito. Sendo assim, presentes os pressupostos da 

prisão preventiva.

E ainda (MIRABETE, op. cit., p. 417):

Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança 

necessárias para evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a 

vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é 

acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque, em 

liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração 

cometida. Embora não se tenha afirmado na jurisprudência um conceito 

estratificado para a expressão garantia da ordem pública, a periculosidade 

do réu tem sido apontada como fator preponderante para a custódia 

cautelar. (grifo nosso)

Em que pese o Requerido não tenha antecedentes criminais, a grande 

quantidade de drogas transportada (10 kg de pasta base de cocaína) 

indica por si só a gravidade do crime, ademais, a Suprema Corte entende 

que tal situação se traduz em indícios da pessoa presa nessas condições 

como envolvido com a associação criminosa, ou seja, não estamos 

falando de alguém preso com um baseado de maconha, mas alguém 

flagrado com vinte quilos de cocaína, droga esta com grande poder 

destrutivo e viciante e com alto valor no submundo das drogas, assim 

sendo a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia 

da ordem pública ante a periculosidade em concreto do custodiado.

 HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 

PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. (...)

2. Não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de 

acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a 

revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com 

risco de reiteração delitiva e à ordem pública. 3. Habeas corpus extinto 

sem resolução do mérito.

(STF - HC: 109111/ES, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 

21/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-043 DIVULG 

05-03-2013 PUBLIC 06-03-2013) (grifo nosso)

A Exma. Ministra do STJ Laurita Vaz entende que “a alta ofensividade que 

um dos tipos em apreço representa à saúde e à segurança pública, 

sendo, o delito de tráfico de drogas, inclusive equiparado a hediondo, e 

que a concessão da liberdade ao paciente poderá acarretar sérios riscos 

à sociedade, especialmente à cidade em questão” (RHC 44238/MG, Data 

de Julgamento: 10/06/2014, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: 

24/06/2014).

Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva de Davi Sá Pavão.

No mais aguarde-se o cumprimento da carta precatória enviada para 

notificação da denunciada Suellem de Cássia Wanderley Moreira.

Ciência ao MPE. Intime-se a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86278 Nr: 955-51.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edervan Jose Teixeira, SUELI MARIA DE FREITAS, 

GUSTAVITO DE FREITAS TEIXEIRA, LEONARDO DE FREITAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVITO DE FREITAS 

TEIXEIRA - OAB:, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22.017/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais.

Após, autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 670-58.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GOMES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar AS PARTES para que apresentem as 

alegações finais, tendo em vista juntada do Estudo Social.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 134019 Nr: 1282-88.2019.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIARAJÚ S.A/AGROPASTORIL 
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COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CAVALHO DOMINGUES - 

OAB:21720/A, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido acerca do pedido de provas emprestadas de ref. 42 

para manifestar-se no prazo de 10 dias.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90701 Nr: 2433-94.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIARAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O-MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT

 Vistos.

ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES 

BERALDO solicitam a baixa da averbação da matrícula 8.451, registrada 

no Cartório de Imóveis de Pontes e Lacerda, visto que a área da referida 

matrícula encontra-se fora da área do presente litigio.

Em que pese às alegações do requerido, observa-se que a inicial afirma 

que a área da citada matricula faz parte da presente ação, sendo que o 

pedido da inicial requer expressamente a suspensão da eficácia de tal 

matricula.

Ora, se foi pedido a eficácia da matrícula não há que se falar na imediata 

baixa da averbação, exceto se a parte adversa manifestar expressa 

concordância.

Intime-se a parte adversa para manifestar concordância a tal pedido no 

prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73045 Nr: 339-13.2015.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDP, CCDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077, SUELI LOURENÇO ARANTES DE OLIVEIRA - 

OAB:192.664/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100318 Nr: 1020-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KLMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS(FoFdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos com guarda proposta por Lucas Gabriel 

Moreira dos Santos, representado por sua genitora em face de Ronis dos 

Santos.

O despacho inicial fixou alimentos provisórios e determinou a citação da 

parte requerida (fls. 25).

O réu foi citado por edital (fls. 50), ocasião em que foi nomeado defensor 

dativo que apresentou defesa às fls. 65/66.

O estudo social foi juntado às fls. 73.

O Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 83/84).

DECIDO.

Cuida-se de ação de alimentos com guarda proposta por Lucas Gabriel 

Moreira dos Santos, representado por sua genitora em face de Ronis dos 

Santos.

No caso dos autos incide o disposto no artigo 355 do CPC, vez que se 

trata de matéria exclusivamente de direito.

 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Não havendo questão preliminar a ser apreciada, passo de imediato à 

análise de mérito.

Em detida análise aos autos, entendo que a ação deve ser julgada 

procedente.

O estudo social realizado na família informa que a requerente tem 

condição de cuidar dos interesses da criança. Informa ainda que o menor 

tem sido muito bem cuidado. Deve ser dito ainda que o genitor, requerido, 

sumiu sem nunca entrar em contato com o filho.

Em relação aos alimentos por óbvio o requerido tem o dever de prestá-los, 

vez que o menor é sua filoa.

O artigo 1.694 do Código Civil afirma em seu parágrafo 1º que:

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Comentando este dispositivo, Maria Helena Diniz afirma o seguinte:

“I – Proporcionalidade na fixação dos alimentos. Imprescindível será que 

haja proporcionalidade na fixação dos alimentos entre as necessidades do 

alimentando e os recursos econômico-financeiros do alimentante, sendo 

que a equação desses dois fatores deverá ser feita, em cada caso 

concreto, levando-se em conta que a pensão alimentícia será concedida 

sempre ad necessitatem (JB, 165:279; RT, 530:105, 528:227, 367:140, 

348:561, 320:569, 269:343 e 535:107; Ciência Jurídica, 44: 154).” (In 

“Código Civil Anotado”, 5.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 361).

Nos autos tenho que o valor solicitado a título de alimentos não é 

exorbitante e o requerido tem dever de prestar tais alimentos, assim 

sendo, ele deve ser condenado a pagar a verba alimentar.

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 38% do salário 

mínimo vigente ao tempo de cumprimento da obrigação, acrescido de 50% 

das despesas extraordinárias concernentes a vestuário, saúde e 

educação.

Defiro a guarda da menor a requerente, bem como o direito de visitas de 

forma livre.

Lavre-se o termo de guarda definitiva.

 Custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa 
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por conta da parte requerida.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136059 Nr: 2177-49.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a defesa para, no prazo legal, 

apresentar alegações finais, visto que o MPE já as apresentou.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143985 Nr: 5965-71.2019.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRICOLA PAES DE BARROS 

- OAB:6.700/MT

 Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de WILLIAN FERREIRA DOS 

SANTOS JESUS, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão 

temporária.Certifique-se a Serventia quanto ao cumprimento da decisão 

proferida pelo juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.Intimem-se. 

Após, com o traslado das peças necessárias ao inquérito policial, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas de estilo.Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 135519 Nr: 1873-50.2019.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LEDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD e INFOJUD, afinal o 

exequente não juntou nos autos comprovação de que o executado possui 

veículos em seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada 

previamente pelo próprio interessado.

 Importante dizer que o exequente também não comprovou nos autos 

quais buscas realizou perante os cartórios de registros de imóveis do 

estado.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca e depois informa ao juízo o que foi encontrado 

para que seja determinada a indisponibilização, seja do veículo, seja do 

imóvel.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Manifesto que não deve o autor esgotar as diligências, porém deve 

certamente realizar alguma busca, porém nos autos não há prova de que 

qualquer diligência tenha sido feita.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145010 Nr: 6457-63.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, Lucas Alberto Tostes Correa - 

OAB:23071/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BEATRIZ WORST - 

OAB:27.561/O/MT, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Vistos em substituição.

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este Juízo em desfavor de 

Josimar Pereira da Silva Junior.

Tendo em vista que a decisão de fls. 42-44 já homologou o flagrante, bem 

como converteu em prisão preventiva, passo análise tão somente dos 

meandros da audiência de custódia, sendo superada qualquer alegação 

de relaxamento de flagrante delito, por não haver modificação fática desde 

a data da prisão até esta custódia.

Defiro a juntada dos documentos da defesa.

Defiro o requerimento do Ministério Público, devendo a defesa juntar aos 

autos o pedido da defesa, bem como a decisão proferida pelo juiz 

plantonista.

Após, vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Saem os presentes intimados.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142862 Nr: 5427-90.2019.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de Ivanilson Ribeiro Messias, 

I N D E F I R O  o  p e d i d o  d e  r e v o g a ç ã o  d a  p r i s ã o 

preventiva.Intimem-se.Cumpra-se na íntegra a decisão retro.Às 

providências necessárias.Comodoro-MT, 13 de janeiro de 2020.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84339 Nr: 460-07.2016.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 SENTENÇA

Vistos em substituição.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Jocelia 

Duarte Araujo e Elias Silva Cardoso pretendem obter a chancela judicial da 

referida avença, em face da composição amigável de fl. 116.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, 

que poderão protocolar pedido de cumprimento de sentença face ao título 

judicial gerado, caso necessário.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 dias, requerendo o que entenderem de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Proceda-se com a desconstituição de eventual penhora contida nos 

autos.

 Decorrido o prazo, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, para que não havendo custas a 

serem adimplidas, proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

mediante lançamento no sistema APOLO do andamento 603 ou 

equivalente.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143701 Nr: 5809-83.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

AILTON PIRES DE OLIVEIRA, a qual foi devidamente recebida.

Citado, o denunciado apresentou resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

De proêmio, tratando-se de pedido de revogação de prisão preventiva, à 

mingua de determinação nesse sentido, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para que se manifeste.

No mais, diante da manifestação da defesa do denunciado, que deixou de 

arguir qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar 

na incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h00min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

interrogado o réu.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se o denunciado pessoalmente, bem como o seu Defensor 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data 

aprazada.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110767 Nr: 5619-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS SAMPAIO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON LUIS BORGES DA SILVA, 

FERNANDA SOARES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBISON LUIS BORGES DA SILVA, Cpf: 

05715874963, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Telefone 65996617497. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial:a. para excluir a paternidade de Robison Luis Borges 

da Silva da certidão de Laura e para incluir o autor como genitor. 

Obviamente tal substituição alcança o nome dos respectivos avos 

paternos;b. o nome da requerida passará a ser LAURA SOFIA SORARES 

DE ARAÚJO, conforme pedido feito na inicial.Por fim, homologo por 

sentença o acordo celebrado pelas partes na audiência de conciliação em 

relação a pensão, guarda e visitas, sendo que suas cláusulas e 

condições ficam fazendo parte desta decisão, na forma do art. 487, III, do 

CPC.Custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa por conta da parte requerida. P. I.Ciência ao MPE.Após o transito em 

julgado, expeça-se ofício ao cartório de registro das pessoas naturais 

para cumprimento desta sentença. Com a informação de que a sentença 

foi cumprida pelo senhor tabelião, autos ao arquivo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 16 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26011 Nr: 197-53.2008.811.0046
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCEMAR FADANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SIMONIDIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105479 Nr: 3307-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ORIDES DE LIMA, Filiação: Alvina 

Sandri e Antonio Crisistimo de Lima, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

base no artigo 226, § 6°, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e decreto o divórcio do casal SEBASTIANA APARECIDA 

MACHADO DE LIMA e de JOÃO ORIDES DE LIMA.A requerente voltará a 

usar o seu nome de solteira, SEBASTIANA APARECIDA MACHADO.Isento 

de custas face a gratuidade.Transitada em julgado, expeça-se Mandado 

para Inscrição e Averbação aos Cartórios competentes.Após, arquive-se, 

em segredo de justiça, conforme artigo 155, II, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 14 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84225 Nr: 429-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DA CRUZ ORTOLAN, ÁLVARO 

LUIZ ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Nos termos da legislação vigente, e considerando o disposto no artigo 

203 § 4º do CPC e o artigo 3º da portaria 03/2017 deste juízo, que autoriza 

a movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono o presente feito, encaminhando para publicação da decisão de 

ref. 39, INTIMANDO a advogada da parte requerida Dra MONICA 

CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, tendo vista que esta não foi 

intimada, conforme públicação de ref. 42. Vistos. Tendo em vista que já 

houve o transito em julgado nos embargos a execução de código 85645, 

intime-se as partes para no prazo de 15 dias, manifestarem o que 

entenderem de direito, sob pena de arquivamento considerando da 

presente execução. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85645 Nr: 773-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA DA CRUZ ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONTI ZAMO - OAB:17347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33129 Nr: 1315-93.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63824 Nr: 1978-37.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FLORES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 951 de 2710



 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98009 Nr: 5710-21.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS 

01081436190, MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117874 Nr: 1091-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO, 

TAYNARA KAMYLLA RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72729 Nr: 220-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DONIZETE MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL, 

CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A CONSISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO DA SILVA - 

OAB:254.225/SP, THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - 

OAB:113.791/SP

 Vistos.

Considerando a decisão proferida pelo juízo falimentar, determino em 

encaminhamento dos autos para a 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais de São Paulo/SP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97344 Nr: 5397-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEIR JUVENCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937, VERA REGINA MARTINS - OAB:34.607/RS, VOLNEI 

COPETTI - OAB:58099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 109, tendo em vista que não há noticia de eventual 

efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 2612-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LUIZ KERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 113, tendo em vista que não há noticia de eventual 

efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145010 Nr: 6457-63.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, Lucas Alberto Tostes Correa - 

OAB:23071/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BEATRIZ WORST - 

OAB:27.561/O/MT, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 
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OAB:23.071-B/MT

 Cabe ressaltar, ainda, o curto intervalo de tempo entre os pleitos 

anteriores. Nesse sentido, o ínfimo lastro temporal da decisão decretadora 

da custódia cautelar ao pleito ora deliberado demonstra, no caso em liça, a 

subsistência dos motivos ensejadores do recolhimento, isso porque não 

houve qualquer alteração fática capaz de romper os requisitos 

provocadores da segregação do denunciado. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Intime-se a Defesa. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de janeiro de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143701 Nr: 5809-83.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos em substituição.

Analisando o pedido de revogação de prisão preventiva de ref. 25, o 

mesmo não merece ser conhecido, em razão da prisão do réu já ter sido 

apreciada, porquanto se vislumbrou as presenças dos requisitos para a 

manutenção da prisão preventiva, de tal sorte que a reapreciação do pleito 

somente deve ocorrer se no curso do processo não mais remanescerem 

os elementos que lhe deram causa, conforme dita a inteligência do art. 316 

do CPP.

 Deveras, no caso vertente inexiste nova situação fática que venha a 

desprestigiar a decisão anterior, calhando destacar que o requerimento 

em tela carece de interesse de agir por não trazer em seu bojo novos 

elementos.

Compulsando os autos, verifico que o denunciado ameaçou a vítima na 

presença dos policiais militares, demostrando o grave risco e insegurança 

que poderia causar à ofendida, caso fosse colocado em liberdade.

Assim, considerando que eventual soltura do réu pode causar prejuízo ao 

depoimento da vítima, que tem sua oitiva agendada para a data de 19 de 

fevereiro deste ano, tenho por bem manter a prisão preventiva, visando 

preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem como assegurar 

a aplicação da lei penal.

 Diante do exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de AILTON PIRES DE OLIVEIRA, 

bem como ante o fato de que a audiência de instrução e julgamento foi 

designada para data próxima, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação 

da prisão preventiva.

Ciência às partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38021 Nr: 2719-48.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO, BRASIL DA 

SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, THAÍS FERNANDA 

RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 (...) Tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão juntado nos autos 

(fls. 156/167 e 191/195), verifico a perda do objeto da Exceção de 

pré-executividade juntada às fls. 138/139.Assim, NÃO CONHEÇO da 

exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da 

presente ação. Do pedido de cumprimento de sentença.De proêmio, 

determino a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente o cálculo discriminado e atualizado do débito, demonstrando 

expressamente o valor que entende devido, nos termos do artigo 524, do 

CPC.Após, considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação:I – Retifique-se no Cartório 

Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos autos, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513, e seguintes do CPC.II – Intimação do executado, por 

meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e 

em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com 

Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa e 

honorários advocatícios de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, 

certifique-se e, em havendo pedido de penhora on-line, com a atualização 

do valor devido, voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.IV – 

Transcorrido o prazo estipulado no item I, o executado terá 15 (quinze) 

dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).V – 

Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

eventualmente penhorados.VI - Intime-se a parte vencida para que 

proceda com o recolhimento das custas processuais em que fora 

condenado, caso tenha ocorrido.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39445 Nr: 461-31.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME RIPKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA SANTOS RIPKE 

LEANDRO - OAB:OAB/RO 7458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos em substituição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Guilherme Ripke em 

face de Banco Finasa S/a.

Decido.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação do executado, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 

513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa e honorários advocatícios de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, o executado terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 
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eventualmente penhorados.

VI - Intime-se a parte vencida para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais em que fora condenado, caso tenha ocorrido.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145335 Nr: 152-29.2020.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIARAJU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA COSTA GONÇALVES, FÁTIMA 

PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

De proêmio, ratifico a decisão proferida às fls. 383/384 pelo juízo 

incompetente, concedendo a tutela de urgência pleiteada na peça exordial. 

Cumpra-se nos termos em que foi determinado.

Ademais, determino que a serventia certifique se houve o cumprimento 

dos itens ‘II’ e ‘III’ da decisão de fls. 384/385. Em caso negativo, determino 

seu cumprimento.

Intime-se.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66124 Nr: 4313-29.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CLEITON ARAUJO DE 

MEDEIROS - OAB:15107, JOSE NORBERTO GRANDER - OAB:13669, 

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA COSTA - OAB:OAB/MT 6456-A

 Vistos em substituição.

Trata-se de liquidação de sentença prolatada nos autos.

Intimadas as partes para liquidação de sentença, as partes se 

manifestaram.

É o relato do necessário.

Decido.

Considerando que a parte devedora não apresentou pareceres ou 

documentos elucidativos do quantum debeatur, aliado ao fato de que na 

contestação não foi requerido nenhum tipo prova, imperiosa a 

homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

 Assim, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo apresentado pelo exequente, determinando o cumprimento da 

presente execução.

 Intimem-se o devedor, consoante preconiza o §2º do art. 513, CPC, que 

este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do 

débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Em caso de 

pagamento parcial a multa incidirá sobre o restante.

 Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2879 Nr: 1115-38.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON JULIÃO DE OLIVEIRA, VERA 

APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1115-38.2000.811.0046

Código: 2879

Requerente: BANCO DO BRASIL S/A

Requerido: WANDERSON JULIÃO DE OLIVEIRA

Requerido: VERA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

 Vistos em substituição.

Intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos 

do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento ao feito, para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com 

espeque no art. 485, III, CPC.

 Após o prazo supracitado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 3852 Nr: 1199-29.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI RENI WORST, JOÃO DE CAMPOS 

BORGES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos em substituição.

Se satisfeitas as custas do desarquivamento, defiro o pedido de fl. 156.

Cumpra-se nos moldes em que foi determinado à fl. 118 no que tange ao 

desentranhamento de documentos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6602 Nr: 333-60.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERVAG - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI GENTIL - OAB:5404-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049

 Vistos em substituição.

Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Tervag 

Terraplanagem e Construção Civil Ltda em face do Município de 

Comodoro/MT, todos devidamente qualificados.

É o relato do necessário.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

PROCEDA com a desconstituição da penhora realizada à fl. 60, qual seja 

do veículo Peugeout 207/HB XR S, Placa NJN1393;

RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 Intime-se a Autarquia Municipal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35454 Nr: 149-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA, MARCIA TEREZINHA 

DIRINGS, JOSE IVANIR ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos em substituição.

Trata-se de Ação Penal instaurado em face de José Carlos Pereira, Márcia 

Terezinha Dirings e José Ivanir Alexandre, pela suposta pratica do crime 

previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal nº 9.605/98.

É o relato do necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se a juntada de Certidão de óbito de José 

Carlos Pereira à fl. 202.

 Desta feita, tendo em vista o seu falecimento, a extinção do feito é medida 

imperativa.

Assim, com fundamento no artigo 107, I do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ CARLOS PEREIRA, qualificado nos 

presentes autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que a denunciada Marcia 

Terezinha Dirings deixou de cumprir as condições estabelecidas, 

conforme certificado.

Desta forma, REVOGO o benefício da suspensão condicional do processo 

concedido em favor da denuncia, devendo o feito prosseguir em seu 

regular trâmite.

Decreto a revelia da denunciada Marcia Terezinha Dirgins, nos termos do 

artigo 367 do CPP.

Por fim, homologo a desistência da testemunha Antônio Póvoas de 

Campos Filho.

Encerrada a instrução processual, abram-se vistas dos autos às partes 

para que apresentem alegações finais.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40020 Nr: 1037-24.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE PAULO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Vistos em substituição.

Considerando que não houve a apresentação de garantia pela parte 

executada, entendo ser cabível a inclusão do nome da executada no 

cadastro de inadimplentes na forma do artigo 782, § 3°, do Código de 

Processo Civil/2015, que assim dispõe:

 “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 [...]

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.”

Ante o exposto, defiro o requerimento apresentado pelo Ministério Público 

para DETERMINAR a inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, por meio do sistema SERASAJUD.

Desta feita, vistas ao exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40182 Nr: 1197-49.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PINTO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Vistos em substituição.

Considerando que não houve a apresentação de garantia pela parte 

executada, entendo ser cabível a inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes na forma do artigo 782, § 3°, do Código de 

Processo Civil/2015, que assim dispõe:

 “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 [...]

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.”

Ante o exposto, defiro o requerimento apresentado pelo Ministério Público 

para DETERMINAR a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, por meio do sistema SERASAJUD.

Desta feita, vistas ao exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 3062-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos em substituição.

Abram-se vistas dos autos ao advogado da exequente para que se 

manifeste a respeito da certidão de fl. 146, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 1387-75.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Defiro conforme requerido à fl. 53.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida nos autos 

independentemente de cumprimento.

Expeça-se novo mandado para o endereço indiciado na petição retro.

No mais, defiro os benefícios previstos nos artigos 212 e 252, ambos do 

CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 1842-40.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 125, determino a expedição de 

carta precatória à Comarca de Nobres/MT para realização de audiência de 

justificação.

Desta feita, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 1485-31.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL, ALISON LUIS BUENO 

ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, LIZIANE RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4032, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Vistos em substituição.

Intime-se o exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos 

do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1964 Nr: 1177-68.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTRACON BRASIL EIRELI.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos em substituição.

Defiro o pedido de fl. 259, determinando a penhora, registro e avaliação do 

imóvel descrito.

Expeça mandado de penhora conforme requerido.

Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do 

CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

também ser intimado o cônjuge salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC].

Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

Ressalto que o senhor Oficial de Justiça com respaldo no princípio da 

celeridade processual deverá observar quando do cumprimento do 

mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].

Na mesma oportunidade acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito em 

execução [art. 774, paragrafo único, CPC].

 Ademais, intime-se a exequente para tomar as providências pertinentes 

tendo em vista o que dispõe o art. 799, inciso I, c/c art. 804 ambos do CPC.

Nestes termos, determino a penhora, registro e avaliação do imóvel 

descrito às fls. 259/262.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1966 Nr: 9-75.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTRACON BRASIL EIRELI.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos em substituição.

Intime-se o exequente, pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, CPC, 

para que dê o devido andamento ao feito, bem como para que se 

manifeste a respeito da petição de fl. 204, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.
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 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69300 Nr: 2509-89.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA, LINDOMAR LUIZ 

CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, INDEFIRO os pedidos de fl. 73.Intime-se o exequente, 

pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos do art. 485, §1º, CPC, 

para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC. Após, o prazo 

supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.Expeça-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30315 Nr: 1342-13.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos em substituição.

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que elabore o cálculo 

dos valores devidos, com base na sentença de fls. 259/260.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTIN LAVRATTI (REU)

WILSON CHEREMETA (REU)

ROSIANE LAVRATTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001769-41.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPASTORIL TIARAJU SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO OAB - RS24366 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA COSTA GONCALVES (RÉU)

Fátima Pereira do Nascimento (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001769-41.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

AGROPASTORIL TIARAJU SA RÉU: CLEUZA COSTA GONCALVES, 

FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO Vistos. Trata-se de embargos de 

terceiros que foi declinada a competência para esta comarca ante a ação 

de código 61769. Decido. Observa-se que a citada ação ainda tramita em 

meio físico, sendo que o presente incidente deveria ter sido distribuído por 

meio do PEA conforme determina o artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP 

03/2018 abaixo transcrita: Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as 

ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: Considerando que a ação 

veio da Comarca de Pontes e Lacerda, ao invés de determinar o 

arquivamento conforme o disposto no parágrafo 2º do referido artigo, 

determino que o Cartório Distribuidor realize a distribuição por meio do 

Sistema Apolo. P. I. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000059-83.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

HILDA MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ CORREA SANTOS (RÉU)

LUIZ ALBERTO DE QUEIROZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT6757/B 

(ADVOGADO(A))

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELAINE CORONEL (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOVERCI DUARTE DA SILVA (CONFINANTES)

ROBERTO BRAGA DOS SANTOS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000059-83.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, HILDA MARIA DA SILVA SANTOS RÉU: LUIZ 

ALBERTO DE QUEIROZ, BEATRIZ CORREA SANTOS Vistos. As partes 

são legítimas e estão bem representadas em juízo. A preliminar arguida na 

contestação prescinde de instrução, razão pela qual deixo de aprecia-la. 

Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 
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de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Caso 

a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da petição do Estado 

de Mato Grosso de ID 22543507. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000588-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000588-05.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. MARIA DE LURDES IDALAMARE propôs a 

presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do 

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Alega que a parte autora é indígena e 

recebe o benefício de pensão por morte, e ao consultar a situação de seu 

benefício, por perceber que os descontos advindos de empréstimos 

consignados que não foram solicitados. A inicial foi recebida às fls. 35/36. 

A audiência de conciliação foi infrutífera fls. 515. A contestação foi 

apresentada às fls. 59/120, alegando que a contratação foi regular; que o 

empréstimo foi efetivamente contrata pela parte requerente; que inexiste 

dever de indenizar, bem como que seja julgada totalmente improcedente a 

ação. O autor deixou de impugnar a contestação apresentada. Decido. 

Cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta MARIA 

DE LURDES IDALAMARE em desfavor do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 

Não há de se falar em afastar a inversão do ônus da prova, tendo em 

visto que a parte autora é notadamente hipossuficiente, vez que é 

indígena, idosa e analfabeta. Saliento que o art. 6º, VIII do CDC não dispõe 

acerca da necessidade de se cumular o requisito da hipossuficiência e da 

verossimilhança das alegações, pelo contrario está presente a conjunção 

“ou”. No mérito o banco em sua contestação juntou o contrato assinado 

pela parte autora e ainda teve cuidado de juntar cópia do CPF do autor; 

cópia do documento de identidade a carteira da FUNAI do autor e ainda 

cópia dos documentos pessoais das testemunhas do contrato. Tais 

documentos juntados pelo banco requerido comprovam que o autor 

compareceu na agência bancária munido de seus documentos pessoais e 

assinou o contrato, de forma que o contrato juntado nos autos é 

perfeitamente válido tal como os descontos realizados pelo banco. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA 

MEDIANTE PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE RECONHECIDA EM 

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA 

JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - NOTIFICAÇÃO DO 

AVALISTA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - 

CONTRATO FIRMADO COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA - 

OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC - ASSINATURA A ROGO E 

SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA 

EM BRANCO - VINCULAÇÃO À AVENÇA - AUSÊNCIA DE ABUSO NO 

PREENCHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a legalidade do protesto 

por edital foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a 

sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada. Para 

comprovação da mora o Decreto-Lei 911/69 exige a notificação do 

devedor para pagamento do débito, e não que os avalistas também sejam 

intimados. É valido o contrato de alienação fiduciária firmado com pessoa 

analfabeta se foi assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (art. 

595 do CC). O fato de a nota promissória vinculada a contrato de 

financiamento ser emitida em branco não é suficiente para que seja 

declarada sua nulidade, devendo ser demonstrado o abuso no seu 

preenchimento. (Ap 153436/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, 

Publicado no DJE 15/02/2018) Acredito sim que o autor é pessoa humilde, 

porém isso não lhe retira sua capacidade de realizar negócios jurídicos. 

Como bem dito na ementa lançada, analfabetismo não é forma de 

incapacidade. Ademais o artigo 595 do Código Civil foi cumprido pelo 

banco. Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita. P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001629-07.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENI CANDIDO GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas quanto à juntada do 

laudo pericial. Comodoro - MT, 10 de janeiro de 2020. NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001661-12.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DO CARMO DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas quanto à juntada do 

laudo pericial. Comodoro - MT, 10 de janeiro de 2020. NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001628-22.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. -. A. L. D. R. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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COMODORO INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas da juntada do laudo 

pericial. Comodoro - MT, 10 de janeiro de 2020. NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002171-25.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOANES TEOTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002171-25.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

JOANES TEOTONIO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Da designação de audiência instrutória. Considerando que a 

existência do direito pleiteado pelo autor demanda dilação probatória, 

mister que seja designado audiência instrutória. Nesta toada, assim dispõe 

o art. 370, CPC: “Art. 370, CPC/2015. Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371, CPC/2015. O juiz 

apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que 

a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento.” (G.N.) Desta feita, sendo o juiz o destinatário da prova, 

cabe-lhe também exigir determinadas dilações probatórias que possam ser 

de interesse para o julgamento do mérito. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Cadastre a prioridade na 

tramitação processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Havendo 

alegações de preliminares pelo requerido, reconhecimento do pedido ou 

pedido de desistência pelo autor da demanda, venham-me conclusos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 

2020, a realizar-se às 14h30min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias antes da sua realização (art. 407 

do CPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 09 de 

dezembro de 2019. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002197-23.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. D. O. (REQUERENTE)

K. L. D. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - 016.602.442-26 

(REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. L. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Comodoro/MT (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002197-23.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: KEMILLY LAIANE DE OLIVEIRA LIMA, DANIELLE DA SILVA 

DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: DANIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: UÓSTON LIMA DA SILVEIRA VISTOS. Processe-se em 

segredo de justiça. Trata-se de Ação de Família, com pedido liminar, 

proposta por Danielle da Silva de Oliveira, por si e representando a menor 

Kemilly Laiane de Oliveira Lima, em face de Uóston Lima da Silveira. Alega 

a autora que a menor é fruto de um relacionamento entre as partes, sendo 

que desde a separação do casal, em meados de 2014, aquela 

encontra-se sob sua guarda, não estando o requerido contribuindo com a 

obrigação alimentar. Juntou os documentos necessários. Fundamento e 

decido. De proêmio, defiro os benefícios da assistência judiciária. Foi 

acostada a certidão de nascimento da menor, comprovando o parentesco 

com o requerido. Da Guarda. De acordo com o postulado orientador da 

matéria, mormente no que diz respeito à guarda, é o da prevalência e da 

preservação dos interesses da criança e do adolescente (art. 203, inciso 

I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 1.583 e seguintes 

do Código Civil), de forma que a menor deverá permanecer no ambiente 

que melhor lhe assegure o seu bem-estar físico e espiritual, 

independentemente de quem irá exercer a titularidade do direito de guarda. 

Com muito mais amplitude protecionista do que o interesse dos genitores 

sobreleva-se, com maior dinâmica, o interesse das menores, as quais 

reclamam, sem sombra de dúvidas, a permanência em ambiente familiar 

dotado de estabilidade emocional e afetiva, bem como segurança 

psicológica para que possam desfrutar de antevisão de seu futuro como 

pessoa. Com efeito, verifico que de acordo com as informações extraídas 

dos autos, o requerido e a requerente tiveram um relacionamento e, desse 

relacionamento adveio a menor supracitada, e tendo em vista que, o 

requerido não demonstrou interesse até então na guarda compartilhada, 

outra solução não resta senão permanecerem sob os cuidados da 

requerente. No tocante aos alimentos provisórios, verifico a existência de 

prova pré-constituída do parentesco e a necessidade presumida das 

menores em auferir rendimentos a título de alimentos, arbitro os alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente os 

quais serão devidos a partir da citação, ante a ausência de maiores 

provas a cerca da renda do requerido. Desta feita, fixo em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo nacional os alimentos devidos, 

mais 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares. 

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de Conceder a guarda provisória unilateral da menor Kemilly 

Laiane de Oliveira Lima em favor da requerente Danielle da Silva de 

Oliveira; e ainda para fixar a pensão alimentícia no valor correspondente a 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas médicas e hospitalares. Intime-se a requerente 

da guarda para que compareça em Cartório e preste compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo que lhe foi conferido, na forma do que 

dispõe o art. 32, da Lei nº 8.069/1990. Por conseguinte, fica consignado 

na presente oportunidade que tal medida é provisória dependendo de 

confirmação posterior conforme preceitua o art. 35, da Lei nº 8.069/1990. 

Determino que seja procedida a citação do requerido no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 02 de março de 2020 às 13h00min. Acaso haja 

desinteresse na realização da audiência deverá o requerido nos termos 

do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada 

na sala do CEJUSCC deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada 

a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se 

na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334, §1º, CPC. Na data 

aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Após, vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro/MT, 13 de dezembro 

de 2019. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002025-81.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO TEMPO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

COMERCIO DE LEITE SPOT COMODORO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada a comprovar o 

pagamanto das custas da carta precatória junto ao juízo deprecado. 

Comodoro - MT, 14 de janeiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001342-44.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. A. P. S. S. (AUTOR(A))

F. R. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001342-44.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

FABIANA REGINA DO AMARAL SOUZA, LETICIA FABIANA AMARAL 

PAIVA SOUZA SILVA RÉU: JOSÉ RIBAMAR PAIVA DA SILVA VISTOS. 

FABIANA REGINA DO AMARAL SOUZA ajuíza Ação de Família em 

desfavor de JOSÉ RIBAMAR PAIVA DA SILVA todos devidamente 

qualificados nos autos. Narrou a parte autora em sua exordial que as 

partes tiveram um relacionamento e deste relacionamento nasceu a infante 

LETICIA FABIANA AMARAL PAIVA SOUZA SILVA. Aduziu que após a 

separação, a parte requerida não se encontra contribuindo para o 

sustento da criança. Desta forma, pede a título de alimentos a infante, o 

valor correspondente de no montante de 15% dos rendimentos líquidos do 

Requerido acrescido de 50% das despesas extraordinárias. Informou nos 

autos que a infante está sob a guarda de fato da genitora. Assim, a parte 

autora ingressou com a presente ação com a finalidade de regulamentar a 

guarda compartilhada da infante, regularizando, e ainda, em contrapartida, 

pleiteia auxílio paterno para seu sustento. Requereu deste modo, tutela de 

urgência a fim de que o requerido seja compelido a pagar alimentos 

provisórios. Junto à inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II do CPC. Da assistência judiciária gratuita. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, pois a meu ver a parte 

autora(s) comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mormente por 

estar assistida(s) por advogado dativo. Na espécie, entendo ser impositiva 

a concessão de assistência judiciária gratuita a parte autora a fim de 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Da tutela de urgência de natureza antecipada em caráter liminar. 

Para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, são 

necessários a existência de três requisitos: probabilidade do direito, perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos 

efeitos da decisão. 1) probabilidade do direito: restou demonstrado pelo 

fato da prestação alimentícia não estar sendo prestada de forma efetiva, 

ou seja, verifico que foi comprovada a relação paterno-filial conforme a 

certidão de nascimento carreada nos autos, é inequívoca a relação 

obrigacional, devendo ser fixados alimentos em favor da(os) menor(es). 

2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: este restou 

corporificado em razão do risco que o decurso do tempo poderá 

ocasionar para a(s) menor(es), pois os alimentos ao filho menor(es), cujas 

penúrias são presumidas, institui responsabilidade de ambos os genitores, 

e tendo em vista que a fome não espera, é cabível a sua concessão. 3) 

reversibilidade dos efeitos da decisão: quanto a tal fato é cristalino esta 

possibilidade, vez que as decisões sobre alimentos não se submetem ao 

crivo da coisa julgada material motivo pelo qual pode ser revista a qualquer 

tempo. Desta forma, considero que se encontram presentes as hipóteses 

que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 

postulada com a ressalva de estes serem fixados de forma a atender as 

necessidades da (os) filha (os) dentro das possibilidades do genitor, o 

que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do CC/02. A 

fixação dos alimentos em percentual sobre os ganhos do alimentante 

assevera o equilíbrio no binômio possibilidade-necessidade, com a 

ressalva de que estes podem ser revistos a qualquer tempo, bastando 

que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. 

Portanto, existe a prova pré-constituída de relação de parentesco, 

contudo não há por ora a comprovação dos ganhos do alimentante, deste 

modo arbitro os alimentos provisórios em 50% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente os quais serão devidos a partir da citação, mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras. Por fim, considerando que 

foram pleiteados pedidos que comportam ritos diferentes, aplico o 

procedimento que possui rito específico para ações de família. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de 

FIXAR em favor da (os) menor (es) LETICIA FABIANA AMARAL PAIVA 

SOUZA SILVA neste ato representado por sua genitora FABIANA REGINA 

DO AMARAL SOUZA, a título de pensão alimentícia o valor de 50% (trinta 

por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras. Considerando que o município do requerido é longínquo 

resta inviável a designação de audiência de mediação, ocasião em que a 

dispenso, por ora, sem prejuízo de as partes postularem pela mesma. 

Cite-se a parte requerida pessoalmente para o fim de responder aos 

termos da presente demanda no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 04 de novembro 

de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001814-45.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETT SABAH MARINHO DA SILVA (REU)

HELCIO RODRIGUES (REU)

H. R. DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO EXPORTACAO E LOGISTICA DE 

ALIMENTOS EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001814-45.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: BETT SABAH 

MARINHO DA SILVA, H. R. DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO EXPORTACAO 

E LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, HELCIO RODRIGUES Vistos. 

Trata-se de ação de improbidade administrativa interposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso contra BETT SABAH MARINHO DA 

SILVA e outros todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu que por 

meio de inquérito civil instaurado a partir de representação encaminhada 

pela 1ª Promotoria de Justiça de Cacoal/RO, foi constatada a existência de 

possível empresa de fachada, denominada H.R. DISTRIBUIDORA, 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI, 

sediada em Cacoal/RO, e que teria sido aberta pela pessoa física Hélcio 

Rodrigues com a finalidade única de firmar contratos diversos e duvidosos 

com o Município de Rondolândia/MT, de fornecimento de impressoras à 

locação de máquinas pesadas. Aduziu que a Promotoria de Justiça de 

Cacoal efetuou diligência in loco na sede da supramencionada EIRELLI, 

oportunidade na qual pôde, constatou que a empresa se encontrava 

fechada não só naquele dia, mas já há algum tempo. Argumenta que nos 

procedimentos licitatórios levados a efeito em que se sagrou vencedora a 

dita empresa houve superfaturamento de preços. Requereu tutela de 

urgência para o fim de que sejam tornados indisponíveis os bens do 

requerido até o montante do valor pleiteado em inicial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando as 

alegações vertidas pela parte autora, não verifico a presença de 

elementos atrelados à tutela de urgência, prevista no art. 300, caput, do 

CPC/15, quais sejam, probabilidade do direito e perigo dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque, o STJ, a partir do julgamento do 

Recurso Especial nº 1.366.721/BA, editou o Tema 701, cuja tese firmada 
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dispõe que é possível a decretação da indisponibilidade de bens do 

promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, 

quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua 

tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou 

dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou 

impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. Assim, a primeira 

observação cabível é que a decretação da indisponibilidade de bens nos 

autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade independe da 

comprovação da dilapidação do patrimônio do demandado. No entanto, 

exige-se que para a concessão da medida acautelatória, nos termos do 

art. 7º, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, restem demonstrados 

fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, 

notadamente a demonstração de lesão ao patrimônio público ou 

enriquecimento ilícito dos investigados. Na espécie, a conduta apontada 

como ilegal pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública por ato 

de Improbidade Administrativa se refere a aquisição de bens e serviços 

acima do valor de mercado, bem como pelo fato de que as contratações 

foram realizadas através de empresas intermediárias (de titularidade dos 

corréus). Não há, todavia, neste momento processual, elementos que 

indiquem a existência de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito dos 

requeridos, na forma do art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa. Isso 

porque as alegadas irregularidades relativas à forma (valor de bens e 

serviços acima do valor de mercado e ausência de competitividade), neste 

momento de cognição sumária, não são elementos suficientes à 

demonstração do mencionado prejuízo ao patrimônio público. Em outras 

palavras, não se pode olvidar que, ainda que adotados os procedimentos 

administrativos corretos tivessem, os valores das contratações atingissem 

os mesmos patamares. Nessa linha, diante da ausência de elementos 

outros que demonstrem eventual superfaturamento dos bens e serviços 

contratados, não restou demonstrado à saciedade o requisito da 

probabilidade do direito invocada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Determino a notificação do (s) demandado (s) para, 

querendo, apresentar defesa preliminar, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 

n. 8.429/92. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa preliminar, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Encarta nos autos defesa 

preliminar, certifique-se e, após remetam-se os autos ao Ministério Público, 

pelo prazo de 10 (dez) dias para que, caso queira apresente 

manifestação. Por fim, voltem os autos conclusos para decisão acerca do 

recebimento da presente ação. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Comodoro-MT, 22 de outubro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000900-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESRAIN VIEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA VITORIA DA SILVA (REU)

marcelle ferreira da silva (REU)

GABRIEL DA SILVA LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000900-15.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE MESRAIN VIEIRA LIMA REU: GABRIEL DA SILVA LIMA, 

ERIKA VITORIA DA SILVA, MARCELLE FERREIRA DA SILVA Vistos. Tendo 

em vista o teor da petição retro, REVOGO a nomeação anteriormente feita 

e NOMEIO a Dra. Vania de Jesus Alves Barbosa, OAB/MT nº 16.466, para 

defender os interesses dos requeridos. Cumpra-se nos moldes da 

decisão de ID nº 18444256. Às providências. Comodoro/MT, 14 de janeiro 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002075-10.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002075-10.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO REQUERIDO: CÂMARA 

LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO Vistos. A incompetência deste juízo 

já se encerrou no momento em que prolatou a decisão contida em ID. 

26576464. Deste modo, cumpra-se na íntegra a decisão de ID. 26576464. 

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002135-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GURUMÁQUINAS GURUPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ROSA SANTANA FONSECA OAB - TO1489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINEI ALEX DELAZZERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002135-80.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: GURUMÁQUINAS GURUPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 

REQUERIDO: JOCINEI ALEX DELAZZERI Vistos. Cumpra-se na íntegra a 

decisão anterior. Às providências. Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002016-22.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO OLIVEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002016-22.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: NIVALDO OLIVEIRA DA COSTA VISTOS. I – Certifique se 

houve o devido recolhimento das custas processuais, bem como eventual 

existência de prevenção. II – Havendo sido recolhidas as custas e 

inexistente prevenção, DETERMINO que seja procedida a citação do (s) 

devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou por mandado 

caso requerido pelo exequente na exordial no endereço apontado pela 

parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por 

meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da 

data de juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 

e art. 915, ambos do CPC]. III - Não havendo pagamento, proceda-se de 

imediato à penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e 

avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de 

penhora, bem como intimando, a respeito dos atos processuais 
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praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e seguintes do 

CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para tanto a qual 

deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. IV - Intime-se o 

executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do CPC]. 

V - Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. VI - Defiro os benefícios do 

art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a diligência do 

Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação via mandado. VII 

- Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o 

arresto de bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto proceda-se o senhor meirinho com 

as diligências insculpidas no art. 830, §1º, CPC. VIII - Inexistindo bens a 

serem penhorados, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias indique bens passiveis de penhora, sob pena de sua desídia 

configurar ato atentatório a dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e 

ss CPC. IX – Havendo pedido neste sentido, desde já, defiro a expedição 

de certidão para fins de averbação em registro público do ato de 

propositura dessa execução (799, IX e 828, caput, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 15 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001766-86.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA COSTA GONCALVES (AUTOR(A))

FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR MEDEIROS MAXIMINO OAB - GO20124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOULARTE (REU)

Maria Amador Goularte (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001766-86.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): CLEUZA COSTA GONCALVES, FATIMA PEREIRA DO 

NASCIMENTO REU: MARIA AMADOR GOULARTE, VALMIR GOULARTE 

Vistos. Redistribua-se o presente feito a uma das Varas da Comarca de 

Pontes e Lacerda-MT conforme determinado pela Desembargadora 

Antônia Siqueira Gonçalves. Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000836-05.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ADRIANO ALVES DA ROCHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Da assistência judiciária 

gratuita. Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos, tenho por bem em deferir os benefícios 

da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois a meu ver 

a parte autora demonstrou no presente momento não possuir recursos 

financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos. Cite-se a parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 28/01/2019 às 15h00min. Caso haja desinteresse na 

realização da audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, 

§5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se 

na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data 

aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador/Cejuscc 

deste juízo a data para qual foi designada a audiência. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a juntada do laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes, para querendo, 

manifestarem-se, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-36.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada do laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar as suas razões finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONICE DA SILVA PIEDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar suas razões finais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-91.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar suas razões finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000509-26.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE PINTO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar suas razões finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-49.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ONEZIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar suas razões finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WALDORACY MOREIRA AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Tendo em vista o teor do documento juntado nos autos em que a períta 

informa a não realização da perícia pelo fato da parte autora não ter 

comparecido no dia designado, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o representante do requerente para manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA LIMA OAB - 054.606.851-09 (REPRESENTANTE)

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista o teor do documento juntado aos autos pela perita, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente, na pessoa de seus advogado, para manifestar-se, 

requerendo o que enteder de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETE DIRINGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar suas razões finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar suas razões finais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001072-20.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CORREA MADURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a juntada do laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar as suas razões finais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117019 Nr: 739-22.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALZIZA MIRANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo, posto que 

protocolado dentro do prazo legal. Outrossim, impulsiono o presente feito a 
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fim de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

caso queira, apresente contrarrazões ao recurso de apelação, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38944 Nr: 3642-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM VAREJ DE PROD. ALIMENTICIOS BELA 

VISTA LTDA, ELSON GREGORIO DE ALMEIDA, MARLENE DE LOURA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente , na 

pessoa de seu advogado, para que, de 10 (dez) dias proceda como acima 

determinado, sob pena de suspensão do processo pela frustação da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104237 Nr: 2737-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON DA SILVA SOUSA - 

OAB:6785

 Fica a parte autora intimada, na pessoa de sua advogada, para que 

apresente o endereço da empresa contratante do requerido, para o qual 

deverá ser enviado o ofício solicitando as informações pleiteadas, uma 

vez que esta cidade não tem escritório profissional da respectiva agência 

de transportes, contando apenas com um ponto de venda de passagens 

na rodoviária local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138542 Nr: 3330-20.2019.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OLDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR NASCIMENTO DE 

BARROS - OAB:1747/RO, THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - 

OAB:100.190/RS

 Tendo em vista a procuração juntada aos autos, ref.: 25, fica a parte 

requerida intimada, na pessoa de sua nova patrona, para que tenha 

ciência da decisão proferida, bem como para que requeira o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28945 Nr: 2934-29.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURIVAL GONDINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO, LEANDRO MARCIO PEDOT - OAB:2022/RO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente , na 

pessoa do seu advogado, para que promova o andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39090 Nr: 105-36.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO, ALESSNDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a sentença prolatada nos autos, fl. 55.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67057 Nr: 738-76.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATCÍNIOS COMODORO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA-ME, MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, NELSON 

GERALDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução de mérito (fl. 47), não 

há que se falar em baixa das hipotecas constantes nas matrículas 5.341, 

5.342 e 5.343, requerida pela peticionante, pelo que INDEFIRO o item ‘2’ de 

fl. 50.

Ademais, proceda-se com a inclusão da advogada aludida à fl. 50 no 

sistema APOLO.

Após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68690 Nr: 2044-80.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO APARECIDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2044-80.2014.811.0046

Código: 68690

Requerente: ALICIO APARECIDO ZANETTI

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Compulsando os autos, verifico erro material na decisão de fl. 121 e, para 

tanto, passo a sanar o erro material da seguinte forma:

Onde se lê:

 “Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir 

a obscuridade suscitada e, para tanto, CONVERTO em aposentadoria por 

invalidez e fixo a data de 07/05/2018 para concessão do benefício.”

 Leia-se:

“Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir 

a obscuridade suscitada e, para tanto, decido:

Ante o fato de que a data da incapacidade, atestada no laudo pericial de 

fls.80-83, é anterior à data de cessação do benefício de Auxílio-doença, 

entendo ser o caso de concessão, tão somente, do benefício da 

Aposentadoria por Invalidez.

Dessa forma, CONCEDO O BENEFÍCIO DE APOENTADORIA POR 

INVALIDEZ e fixo a data de 20/03/2014 para concessão do benefício.”

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de dezembro de 2019.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79562 Nr: 3002-32.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSV, LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a advogada da parte autora intimada, para que retire sua certidão de 

honorários advocatícios, referente ao trabalho desempenhado como adv. 

dativa, conforme determinado em sentença, ref.: 75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127362 Nr: 5147-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo, posto que 

protocolado dentro do prazo legal. Outrossim, impulsiono o presente feito a 

fim de intimar a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para que 

caso queira, apresente contrarrazões ao recurso de apelação, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108277 Nr: 4596-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRILLY LAÍS SAVAN 

SOARES - OAB:21474/O

 Ante o exposto e por tudo que dos autos consta:I - DECRETO A PRISÃO 

CIVIL do executado CLEDENILSON ALVES DE ALMEIDA, qualificado 

nestes autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 528, 

§3º do CPC, em razão do não pagamento de alimentos referente aos 

meses de maio de 2017 a julho de 2017 e demais que venceram no curso 

do processo ao (a) menor ora exequente FERNANDA CAROLINA SANTOS 

DE ALMEIDA.II - DETERMINO que seja efetuado o protesto da dívida 

alimentar.III – Cadastre o defensor dativo do exequente no sistema 

Apolo.Notifique-se o Ministério Público. Remetam-se os autos ao contador 

deste juízo para que seja atualizado o débito devido. Após, oficie-se o 

Cartório de notas e protestos desta comarca, para fins de protesto do 

débito alimentar em desfavor do executado nos termos do art. 528, §1º, 

CPC. Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do 

executado, devendo ser encaminhado às autoridades competentes. 

Ressalto que a prisão deverá ser cumprida em regime fechado, contudo o 

preso ficar separado dos presos comuns nos termos do art. 528,§4º, 

CPC.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

10 de dezembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39036 Nr: 52-55.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT

 Certifico e dou fé que a parte requerida não foi intimada para apresentar 

contrarrazões ao recurso ministerial. Outrossim, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

que caso queira, apresente contrarrazões ao recurso ministerial, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73014 Nr: 332-21.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY BORGES MANCUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO FACCIN - 

OAB:RO/1453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO
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 Certifico e dou fé que as alegações finais apresentadas pela parte 

requerida são tempestivas, posto que protocoladas dentro do prazo legal. 

Outrossim, Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte requerente, 

na pessoa de seu advogado, para que apresente alegações finais, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144994 Nr: 6440-27.2019.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHDSB, GCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, 

OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Fica o advogado do indiciado, GEOVANE CETRA DE OLIVEIRA, intimado 

para que tenha ciência da decisão proferida, ref.: 4, a qual designou 

audiência de custódia para o dia 13 de janeiro de 2020 às 14h: 30min, a 

ser realizada neste juízo, mediante vidioconferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76908 Nr: 1938-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA TERESINHA PAUTA, ROSVELL HEINZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a advogada, Dr. GABRIELA LEITE HEINSCH, OAB: 12845, intimada a 

retirar sua certidão de honorários advocatícios, referente ao trabalho 

desenvolvido como adv. dativa, nos termos da decisão proferida, ref.: 65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62628 Nr: 723-44.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, MUNICÍPIO DE 

CAMPOS DE JÚLIO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar os requeridos José Odil da 

Silva e Álvaro Fabrício Cavalheiro da Silva para que começem a cumprir as 

condições assumidas conforme acordado à fl. 467 e efetuem assim o 

pagamento da primeira parcela do acordo, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78813 Nr: 2720-91.2015.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA APARECIDA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Aparecida Fernandes Santos, 

COMISSÃO ELEITORAL ESPECIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 78813

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior.

Após, não havendo requerimentos em 15 (quinze) dias, arquivem os 

autos.

Às providências.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95984 Nr: 4807-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 95984

Vistos.

Aguardem-se os autos em cartório até que sobrevenha ofício do COREJ 

noticiando o pagamento dos valores requisitados.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75713 Nr: 1457-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 75713

Vistos.

Intime-se a parte credora acerca dos depósitos efetuados nos autos.

Após, cumpra-se na íntegra a decisão de ref. 119.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.
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(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144798 Nr: 6342-42.2019.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELINE CRISTIANE BATISTA 

SCHMIDT - OAB:OAB/PR 65.553, LUCAS DANIEL VELASCO DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 52.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 144798

Vistos.

Intime-se a parte autora para indicar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias dados mínimos acerca da localização da requerida.

Empós, conclusos para apreciação do pedido de busca e apreensão.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122767 Nr: 3280-28.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA SPE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FRANCISCO MENDES, ADELINA 

ROSA MENDES, PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, E OU, 

INTERESSADOS DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9348, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 122767

Vistos.

Considerando o teor do mandado de ref. 85, intime-se o autor da demanda 

para manifestação em 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104564 Nr: 2881-33.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MARIA MATTOS, VALDIR DA SILVA MATTOS, 

VITÓRIO QUENEBRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO RECK, THEREZINHA BELMONTE RECK, 

CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, NEUZA GOUVEA MOLEIRO, TALÍRIO 

PREUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FABRICIO SANTIAGO - 

OAB:14058/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA TATIM - 

OAB:24.237/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B, THIAGO 

SABIONI VALADARES - OAB:16218/MT

 Cód. 104564

Vistos.

Certifique o decurso do prazo para interposição de recurso cabível.

Deixo de apreciar o requerimento apresentado em ref. 70, considerando 

que já houve o reconhecimento da incompetência por este juízo, devendo 

tais pedidos serem apreciados pelo juízo natural.

 Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115853 Nr: 268-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, RENAN 

MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Cód. 115853

Vistos.

De proêmio, o anexo 02 de ref. 67 não pertence a estes autos, devendo 

ser desentranhado e anexado os autos respectivos.

1) Retifique-se o sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC.

2) Após, considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC].

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116360 Nr: 463-88.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Cód. 116360

Vistos.

I - Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade 

de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO 

de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente.

 II - Certifique-se a tempestividade do (s) recurso (s) e razões de apelação 
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apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao (s) recurso (s) de apelação ou o decurso do prazo para 

tanto.

III - Em seguida, intime-se o apelado mediante publicação no DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, 

C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao recurso (s) nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC. Empós, certifique-se a tempestividade ou o decurso do 

prazo para apresentação.

IV - Acaso o (s) recorrido (s) interponha recurso adesivo, intimem-se o 

apelante para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, 

CPC. Se apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

V - Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117339 Nr: 870-94.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARIANE APARECIDA RODRIGUES FIUZA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto: 1) DETERMINO a conversão do 

presente feito em cumprimento de sentença com escopo no art. 573 e 

seguintes do CPC, devendo ser retificado o sistema Apolo. 2) HOMOLOGO 

a importância de R$ 4.133,32 (quatro mil cento e trinta e três reais e trinta 

e dois centavos) relativo às verbas pretéritas e R$ 413,33(quatrocentos e 

treze reais e trinta e três centavos) referentes aos honorários de 

sucumbência. 3) Após o decurso do prazo para interposição de recurso 

cabível, certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. 

Após, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia 

requerida/executada para que proceda com o pagamento da presente 

obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA quanto aos 

valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por meio de 

precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, 

§3º, I, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 137725 Nr: 2968-18.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIELLE SILVA JOSINO, EDRIANO ROBERTO 

DOS SANTOS, KAMILA FATIMA ENES, BRASILINO LUIZ FERREIRA, 

WILLIAN LOPES PEREIRA, LUIZ CARLOS DE MORAES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.

Designo o dia 27 de janeiro de 2020, às 14h00min, para abertura do 

envelope contendo a mídia virtual, devendo ser intimados os patronos das 

partes e o Ministério Público para acompanharem o ato que será efetivada 

na secretaria do juízo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115852 Nr: 267-21.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE SOUZA GUIMARAES - 

OAB:150552

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos 

autos para 1ª Instância a fim de requerer(em) o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108277 Nr: 4596-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRILLY LAÍS SAVAN 

SOARES - OAB:21474/O

 Fica o advogado, Dr. OSMAR LUIZ PRETTO, OAB: 20.696/MT, intimado a 

retirar sua certidão de honorários advocatícios, no valor de 02 URH, 

referente ao trabalho desenvolvido como adv. dativo. Nos termos da 

decisão proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92678 Nr: 3246-24.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DIMAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos 

autos para 1ª Instância a fim de requerer(em) o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99864 Nr: 798-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser expedido o mandado determinado, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108277 Nr: 4596-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRILLY LAÍS SAVAN 

SOARES - OAB:21474/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos (págs. 99/101 e 135/136) 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Sem custas e sem 

honorários.Proceda-se a Serventia a liberação do valor depositado pelo 

requerido, págs. 105/106, em favor da requerente, conforme ref. 

87.CERTIFIQUE-SE ACERCA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PÁG. 

133, QUE DETERMINOU A SOLTURA DO REQUERIDO.Tendo em vista os 

trabalhos prestados pelo Dr. Osmar Luiz Pretto OAB/MT nº 20696, 

defensor dativo, arbitro a quantia de 02 (dois) URH’s a título de honorários 

advocatícios. Por consequência, determino a expedição de certidão em 

favor do advogado, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e não havendo mais pendências, proceda-se a respectiva baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36439 Nr: 1136-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR TORRES MENDES 

- OAB:2.305/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT, 

WATSON MULLER - OAB:2835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça, fl.: 115 V, com referência 

à Carta Precatória cumprida no juízo de Porto Velho/RO, fica a parte 

requerente itimada, na pessoa de seu advogado, para que apresente 

manifestação dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat. :34887

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77027 Nr: 1976-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZINHA DA SILVA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA TEREZINHA DA SILVA MAIA, 

Filiação: Jorgelina Gonzaga Maia e Jose da Silva Maia, Telefone ( ) -. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS - Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

judiciais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento., contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC - TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VICTOR LADEIA, 

digitei.

Comodoro, 13 de janeiro de 2020

João Victor Ladeia Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81785 Nr: 3874-47.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - 

OAB:206438, RODOLPHO VANCINI - OAB:SP 2017,402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 VISTOS.

Verifica-se pelo petição anterior que as partes estão convencionando 

extrajudicialmente o litigio em questão, portanto, com fulcro no artigo 313, 

II, do CPC, suspendo o processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

consoante dispõe o art. 313, §4º, CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71087 Nr: 3510-12.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 VISTOS.Retifique-se no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido.Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação.DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito.ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada;CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.Às providências.Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71204 Nr: 3557-83.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.), ELIANE 

GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS, Cônjuge, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - 

OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 Código 71204

 VISTOS.

 I - Retifique-se no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC.

 II - Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 III - Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 IV - Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para, caso queira, apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião já apresentar 

cálculo atualizado e CPF/CNPJ do executado.

 V - Intime-se a parte vencida para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais em que fora condenado, caso tenha ocorrido.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 1956-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSIANA NASCIMENTO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA CAVALCANTI LAGOA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:MT/8187-B

 Ante o exposto, determino o encaminhamento do presente feito ao 

Defensor Público-Geral do Estado a fim de que ele seja intimado, e 

querendo, se manifeste nestes autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103067 Nr: 2251-74.2017.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELLO, RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13479-B/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL 

S/A, em face da sentença, prolatada nos autos.

Eis um breve relato.

 DECIDO.

 O Código de Processo Civil prescreve que os embargos de declaração 

serão opostos quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, 

contradição, erro material ou omissão (art. 1022, I ou II do Código de 

Processo Civil).

 Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

 Pretende a embargante a alteração da sentença. No entanto, sem razão.

 Destarte, não há contradição na sentença embargada, tratando-se de 

tentativa de reapreciação da matéria e alteração do julgado, o que não se 

permite nesta via recursal. Com isso, a parte embargante demonstra, na 

verdade, inconformismo com o mérito da sentença e tenta reabrir a 

discussão a respeito, finalidade para a qual os embargos de declaração 

não são o instrumento adequado, independente do acerto ou não da 

impugnação deduzida.

 O inconformismo com a sentença deve ser objeto do recurso adequado.

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego 

provimento.

 Intimem-se.

 Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104658 Nr: 2929-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, NEUZA GOUVEA 

MOLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MARIA MATTOS, VALDIR DA SILVA 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FABRICIO SANTIAGO 

- OAB:14058/RS

 Cód. 104658

Vistos.

Deixo de apreciar o requerimento apresentado em ref. 36, considerando 

que já houve o reconhecimento da incompetência por este juízo nos autos 

principais (cód. 104564), devendo tais pedidos serem apreciados pelo 

juízo natural.

 Cumpra-se o disposto nos autos de cód. 104564.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116463 Nr: 513-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.116463

Vistos.

Indefiro o requerimento apresentado, considerando que já existe sentença 

meritória prolatada nos autos, bem como certidão atestando o trânsito em 

julgado.

Intime-se o postulante para recolher as taxas respectivas quanto ao 

desarquivamento efetuado. Com o recolhimento, retornem os autos ao 

arquivo.

Às providências.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73680 Nr: 579-02.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cíntia Paula Baione Silva - 

OAB:187747/SP, Deise Steinheuser - OAB:255862/SP, Graziela de 

Oliveira Souza - OAB:253884/SP, João Luiz Cunha dos Santos - 

OAB:265931/SP, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:309115, 

RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - OAB:300.923/SP, Sérgio Roberto 

de Oliveira - OAB:75728/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Cód. 73680

Vistos.

Carreie aos autos cópia do acórdão prolatado pela Instância Superior, bem 

como certidão que ateste o trânsito em julgado.

Não havendo, permaneçam os autos em cartório até que sobrevenha 

decisão transitada em julgado.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65538 Nr: 3713-08.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LEMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Fica a advogada, Dr. THAIANE BLANCH BENITES, OAB: OAB/MT 23580, 
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intimada a retirar sua certidão de honorários advocatícios, no valor de 01 

URH/2019, referente aos trabalhos desenvolvildos como adv. dativa, nos 

termos da sentença proferida.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67850 Nr: 1369-20.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 Fica a parte denunciada intimada, na pessoa de sua advogada, para que 

tenha ciência da decisão proferida, fl.:71, a qual designou audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de Janeiro de 2020, às 15:00h.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.:34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69992 Nr: 2990-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE SPRICIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69992

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Execução fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de José Henrique Spricido todos devidamente 

qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que a citação via mandado restou 

infrutífera às fls. 21.

 Empós, apresentou a parte exequente requerimento para busca de 

endereço atualizado da parte executada mediante a expedição de ofício 

ao INFOJUD, TRE/MT, bem como concessionárias de serviços públicos.

É o relato do necessário.

 Tendo em vista que a localização do réu/executado é ônus do credor, 

faz-se necessário que demonstre a Fazenda Pública que resultou 

negativo o requerimento apresentado junto a tais órgãos.

 Desta feita, intime-se a Fazenda Pública SEM NECESSIDADE de remessa 

dos autos por não tratar-se de quaisquer das hipóteses previstas no art. 

412, §5º, I, CNGC/MT para comprovar a negativa de fornecimento de 

endereço do executado pelas concessionárias de serviço público, bem 

como do TRE/MT no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, expeça carta 

de intimação, encaminhando-se, na oportunidade, apenas a fotocópia do 

presente despacho com fulcro no art. 412, §5º, II e §6º todos da 

CNGC/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69992 Nr: 2990-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE SPRICIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 69992

VISTOS.

 Trata-se de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública Estadual 

contra José Henrique Spricido todos devidamente qualificados nos autos.

Até a presente data não houve citação nos autos.

Derradeiramente o exequente informou nos autos que houve o 

adimplemento do débito pelo executado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Conforme extratos acostados aos autos verifica-se que houve a quitação 

integral da dívida executada, impondo-se a extinção da ação executiva em 

face do pagamento. Ademais, a própria exequente reconheceu a quitação, 

pugnando pela extinção da demanda.

Em face do pagamento do débito em questão, desnecessário se torna a 

continuidade da prestação jurisdicional executiva, consoante previsão 

insculpida no art. 924, II, CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

 II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode 

constatar por meio alvará eletrônico elaborado tenho que, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução proposta Fazenda 

Pública Estadual contra José Henrique Spricido a faço com escopo no art. 

924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Condeno a parte executada nos honorários de sucumbência que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da execução nos moldes do art. 83, §13, 

CPC.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento 

com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, acerca das custas 

processuais em que fora condenado o requerido/executado.

 Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às disposições supra, 

certifique e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

P. I.C.

 Comodoro-MT, 25 de abril de 2019.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144419 Nr: 6190-91.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO REZENDE, MARIA BATISTA 

FERREIRA, CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Tendo em vista a decisão proferida, ref.: 34, fica a parte denunciada: 

MARIA BATISTA FERREIRA, intimada na pessoa de seu adovagado 

constituído, Drº JUAREZ VASCONCELOS, OAB/MT 5460B, para que 

apresente resposta à acusação, dentro do prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38022 Nr: 2720-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento voluntário. Fica a parte 

exequente intimada a manifestar-se no que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75713 Nr: 1457-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que fora expedido alvará de levantamento de valores nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34944 Nr: 3127-73.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

VALTER LOCATELLI - OAB:3554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que os requerentes Argeu Fogliatto, Jones Lourdes 

Fogliatto e Luiz Mariano Bridi usualmente reclamam junto a Corregedoria da 

condução de deste feito e seus apensos por este magistrado, consoante 

denota-se nos CIA’s de numeração 0093509-75.2018.8.11.0000 e 

0063360-62.2019.8.11.0000, declaro-me suspeito para atuar no presente 

feito (art. 145, CPC).

 Desta maneira, remetam-se os autos ao meu substituto legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27665 Nr: 1788-50.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBERT SOSSAI ALTOÉ, PABLO ANDRÉ ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR PENSO, VANIA REGINA TASCA, 

JOÃO PENSO NETO, LUDY LASMAR PENSO, CLOVIS JOÃO PENSO, 

WANISE RUBELE FRANÇA PENSO, CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, 

GILCE MARIA PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, ROBERTO CARLOS MAÍLHO - OAB:3047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MARIA - 

OAB:11.999/PR, GILBERTO RAFAEL MARIA - OAB:38578/PR, GIOVANA 

FRANZONI MARIA - OAB:46645/PR

 Vistos.

Intimem-se os requerentes para querendo, no prazo de 15 dias, 

apresentarem réplica às contestações apresentadas.

Após, autos conclusos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 134959 Nr: 1663-96.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATHERINE RODRIGUES CUELLAR, EMERSON 

MIRANDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Catherine Rodrigues 

Cuellar e Emerson Miranda Santos, contra sentença proferida (ref.83), 

alegando a omissão quanto a restituição de bens, qual seja, R$ 4.600,00 

(quatro mil e seiscentos reais) e uma motocicleta, requerendo a supressão 

da omissão.

Em evento de ref. 114, o Ministério Público se manifestou pelo 

conhecimento do recurso, requerendo o seu não provimento.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão a respeito do valor em espécie apreendido nos autos.

Sendo que passo a complementá-la da seguinte maneira:

 “ DO VALOR APREENDIDO NOS AUTOS

No que tange a quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), 

ante a sua não comprovação lícita, sendo que houve a condenação do réu 

Emerson pelo delito de tráfico, decreto seu perdimento em favor do fundo 

Nacional de Combate as Drogas.”

De outra banda, no que tange ao pedido de restituição da motocicleta, 

esse não foi realizado em momento algum dos autos, portanto não há 

omissão em sua não apreciação.

 Pelo exposto, PROVEJO, PARCIALMENTE, os presentes embargos de 

declaração, art. 1.022, II e III, do CPC, fazendo constar as seguintes 

alterações na sentença de ref.83, consoante acima determinado.

No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Tendo em vista a modificação da sentença, abra-se visitas as partes 

para, querendo, aditarem seus recursos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74265 Nr: 858-85.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 81, determinando a suspensão do feito pelo prazo 

requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente, pessoalmente, bem como seu 

patrono, nos termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque 

no art. 485, III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75673 Nr: 1446-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERSON JOSE GOTTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maisa Fidelis Gonçalves 

Pyramides - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARISTIDES DE JESUS 

MOTA - OAB:09856

 Vistos.

DEFIRO a produção de prova testemunhal, conforme pleiteado, ref. 76 e 

79.

Considerando que a testemunha arrolada pelo autor reside na cidade de 

Rondolândia/MT, termo desta Comarca, porém distante a mais de 400 km, 

bem como considerando o acordo realizado entre os magistrados desta 

jurisdição e de Cacoal/RO, DETERMINO a expedição de carta precatória a 

Comarca de Cacoal/RO para que seja colhido seu depoimento.

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Ji-Paraná/RO para inquirição 

da testemunha arrolada pelo requerido, ref. 79.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20845 Nr: 1930-25.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA LINA DA SILVA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor do acórdão juntado à ref. 40, que negou seguimento 

ao Agravo de Instrumento interposto, cumpra-se na íntegra a decisão 

retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 3619-26.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Dona Yvone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE 

ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos.

Por questão de economia processual, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio supra, bem 

como o da cooperação processual poderão as partes apresentar perante 

este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72629 Nr: 169-41.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO E MORAES, MARIA 

THEREZINHA DE MELLO MARQUES, SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES 

CREVELARO, LUPERCIO CREVELARO, EVENTUAIS INTERESSADOS, 

AGROPECUÁRIA COMARCIAL E INDUSTRIAL CAARAPO S/A, 

AGROPECUÁRIA CENTRO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTE DE MACEDO JUNIOR - OAB:336.941, SAMANTA 

FERNANDES PINHEIRO - OAB:316019

 Vistos.

Defiro conforme requerido, ref. 99.

I - Certifique-se a Serventia acerca da citação das requeridas Maria 

Therezinha de Mello Marques e Agropecuária, Comercial e Industrial 

Caarapó S/A e o decurso in albis do prazo para contestação, bem como 

quanto o decurso do prazo para manifestação da União;

II – Publique-se no DJE o Edital de Citação dos Réus e Eventuais 

Interessados, Ausentes, Incertos e Desconhecidos;

III – Intime-se a Fazenda Pública do Município de Rondolândia/MT;

IV – Intime-se a Fazenda Pública Estadual e o decurso do prazo in albis 

para manifestação;

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115651 Nr: 160-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA, 

ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Wilson Rogerio Perri Brunetta e Outros todos 

devidamente qualificados.

A exequente declarou que as partes compuseram acordo, havendo o 

pagamento do débito, ref. 44.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução de título 

extrajudicial, na forma traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do 

Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Expeça-se oficio aos órgãos competentes para a 

baixa de eventual penhora/execução, sobre o imóvel indicado a ref. 44.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os presentes autos, com 

a respectiva baixa na Distribuição.

 Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 16 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121981 Nr: 2946-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTHONY BRUNO DE ARAUJO SOKOLOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Lucas Alberto 

Tostes Correa, contra sentença proferida alegando ocorrência de 

omissão, requerendo sua reforma, ref. 65.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II do CPC, fazendo constar a seguinte alteração na sentença de ref. 

56:

 "Determino a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico 

Lucas Alberto Tostes Correa OAB/MT nº 23071/B, em 03 URHs’’.

 No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 486 Nr: 4-29.1994.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO, 

LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ XAVIER SILVA - 

OAB:7.406/PR

 Vistos.

Tendo em vista que os requerentes Argeu Fogliatto, Jones Lourdes 

Fogliatto e Luiz Mariano Bridi usualmente reclamam junto a Corregedoria da 

condução de deste feito e seus apensos por este magistrado, consoante 

denota-se nos CIA’s de numeração 0093509-75.2018.8.11.0000 e 

0063360-62.2019.8.11.0000, declaro-me suspeito para atuar no presente 

feito (art. 145, CPC).

 Desta maneira, remetam-se os autos ao meu substituto legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69701 Nr: 2784-38.2014.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBERT SOSSAI ALTOÉ, MEIRIANE KLIPPEL 

ALTOÉ, VICTOR HUGO PENSO, VANIA REGINA TASCA, PABLO ANDRÉ 

ALTOÉ, PATRICIA ALVES DE AZEVEDO ALTOÉ, JOÃO PENSO NETO, 

LUDY LASMAR PENSO, CLOVIS JOÃO PENSO, GILCE MARIA PENSO, 

WANICE RUBELE FRANÇA PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, GILBERTO MARIA - 

OAB:11.999/PR, GILBERTO RAFAEL MARIA - OAB:38578/PR, GIOVANA 

FRANZONI MARIA - OAB:46645/PR, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, ROBERTO CARLOS MAÍLHO - OAB:3047/RO

 Vistos.

Intimem-se os requerentes para querendo, no prazo de 15 dias, 

apresentarem réplica às contestações apresentadas.

Após, autos conclusos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63801 Nr: 1952-39.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, EDNA MARIA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

SOCIAL - INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não há nos autos os dados bancários da requerente 

para a realização do depósito judicial, mediante expedição de alvará de 

valores, IMPULSIONO o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 
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requerente para, manifestar-se, informando os dados bancários para 

efetuar a transferência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 2392-35.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FROHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos.

Tendo em vista que os requerentes Argeu Fogliatto, Jones Lourdes 

Fogliatto e Luiz Mariano Bridi usualmente reclamam junto a Corregedoria da 

condução de deste feito e seus apensos por este magistrado, consoante 

denota-se nos CIA’s de numeração 0093509-75.2018.8.11.0000 e 

0063360-62.2019.8.11.0000, declaro-me suspeito para atuar no presente 

feito (art. 145, CPC).

 Desta maneira, remetam-se os autos ao meu substituto legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75195 Nr: 1236-41.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BELARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613, GENIS SOUZA DA HORA - OAB:18933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento juntado aos autos na ref: 196, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38909 Nr: 3607-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, BRASIL DA SILVA, 

ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 11.751, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730-B/MT, 

Guilherme Signorini Feldens - OAB:16.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 (...) Ademais, intime-se a exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, inciso I, c/c art. 804 

ambos do CPC.Se manifestado o interesse na alienação particular ou 

j u d i c i a l  ( a r t .  8 7 9  d o  C P C ) ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Comodoro-MT, 16 de 

janeiro de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1202 Nr: 296-04.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GRAEBIN, BUNGE ALIMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, JOSÉ MORELLO SCARIOTT - OAB:1066/RO, VILSON 

JOSEÉ GIRARDELLO - OAB:05453252

 Vistos.

I - De proêmio, certifique-se eventual decurso de prazo dos requeridos 

para se manifestarem quanto a avaliação fls. 874/876, intimando-os para 

tanto, no prazo de 15 dias, acaso necessário.

II – Intime-se a exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

memória discriminada do débito, já descontado o valor das sacas de soja 

que lhe foram adjudicadas (fl. 839), a fim de garantir a menor onerosidade 

ao devedor e evitar o enriquecimento ilícito do credor.

III – Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31949 Nr: 139-79.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, VINICIUS BARNES - OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 (...).Desta feita, ACOLHO a impugnação de excesso para REDUZIR a 

penhora efetivada às fls. 318/321 ao dobro do valor da dívida atualizada, a 

qual deverá ser apresentada pelo exequente com a exclusão do valor do 

bem removido, (fls. 305/307), cujo fora determinada adjudicação, ficando à 

cargo do executado a escolha dos bens para tanto, tendo em vista o lapso 

temporal até a realização dos atos expropriatórios, objetivando a efetiva 

satisfação do débito, à mingua de prejuízo aos executados, considerando 

a possibilidade de devolução dos valores remanescentes.INTIMEM-SE os 

executados, para no prazo de 15 dias, delimitar os bens penhorados para 

prosseguimento dos atos expropriatórios, no limite acima definido, sob 

pena de a escolha ser transferida ao exequente. Decorrido o prazo do 

executado, certifique-se e conceda-se vista ao exequente, pelo prazo de 

15 dias, para manifestação quanto à escolha dos bens penhorados.Em 

seguida, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001818-82.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001818-82.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA REQUERIDO: TEREZINHA 

FRANÇA DA SILVA VISTOS. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cite-se a requerida, mediante expedição de precatória, ante o pleito do 

requerente, consignando na missiva o telefone daquela, para, querendo, 

ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

335, inciso II, do CPC, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 08 de outubro de 2019. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002244-94.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE LEITE SPOT COMODORO LTDA - ME (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002244-94.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO 

OESTE DE MATO GROSSO LTDA REQUERIDO: COMERCIO DE LEITE SPOT 

COMODORO LTDA - ME, BANCO SAFRA S-A Vistos. Para a concessão 

da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do 

CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira 

no que tange à probabilidade do direito, restou comprovado prima facie, 

sobretudo, pela declaração apresentada. No que tange o requisito do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida do 

protesto cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto 

que o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência 

da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao 

crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para DETERMINAR a sustação do protesto do título 

apontado na exordial, bem como os seus efeitos, oficiando-se 

imediatamente o TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA 

COMARCA DE ARAPUTANGA-MT. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente. Após, 

cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para 

comparecer na audiência de conciliação que designo para o dia 

05/02/2020 às 15:30 horas. Acaso haja desinteresse na realização da 

audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. Cientifique-se 

as partes que a audiência será realizada na sala do juizado especial deste 

juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião as 

partes que o não comparecimento injustificado na audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data aprazada para a 

audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e, que a parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 

334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador/mediador deste juízo a data para 

qual foi designada a audiência. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 19 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001739-06.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001739-06.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

JOSE NAMBIKWARA REU: BANCO BMG S.A Vistos em substituição. 

Trata-se de Ação Declaratória movida por José Nambikwara em face de 

Banco BMG S.A. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao 

pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver o autor comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que o autor 

reside em aldeia indígena, sendo pouco provável que compareça ao ato, 

não obstante a possibilidade de designação posteriormente. Cite-se a 

parte requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e revelia. Com 

a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo. Em seguida, 

voltem-me os autos conclusos. Ademais, proceda-se com as alterações 

necessárias para que as intimações e publicações sejam feitas em nome 

do advogado BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, inscrito na 

OAB/MT 16.227-A. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002237-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002237-05.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por Maria Jose Pereira da Costa em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Requer seja deferida a tutela 

de evidência para que seja reativado o benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Da 

justiça gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu 

ver a parte autora comprovou não possuir condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Da 
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tutela de urgência. De proêmio ressalto que para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto, 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte autora encontra-se de fato impossibilitada de 

laborar causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em que 

não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida, mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro, 14 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001949-57.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILAINE ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001949-57.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ROSILAINE ALVES 

MOREIRA Vistos. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. por meio de 

seus representantes legais ajuíza a presente Ação de Busca e 

Apreensão com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, em face 

de ROSILAINE ALVES MOREIRA, todos qualificados nos autos. Aduz em 

apertada síntese, que as partes celebraram contrato de alienação 

fiduciária, tendo a parte requerida dado o próprio bem como garantia, qual 

seja, um veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL Ger. 4, total flex, ano 

2008/2009, chassi 9BWAA05W89T045400, placa AQF1455, cor BRANCA, 

renavam 9700636717. Relata que, a parte requerida deixou de cumprir 

com o pactuado a partir da parcela com vencimento em 06/04/2019 cujo 

débito já atinge o montante de R$ 9.663,06 (nove mil e seiscentos e 

sessenta e três reais e seis centavos) pleiteando liminar de busca e 

apreensão do bem, em face da falta de pagamento das parcelas ajustadas 

pelas partes. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para o fim de 

ser determinada a busca e apreensão do bem móvel alienado 

fiduciariamente. É o breve relato. Fundamento e decido. De acordo com a 

dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, para o deferimento da 

medida perseguida a título de tutela de urgência, basta, tão-somente, a 

demonstração, de forma inequívoca, que dê conta da existência de um 

contrato de financiamento garantida mediante alienação fiduciária, bem 

como do fato de que o devedor se encontra em mora no cumprimento da 

obrigação assumida. Nesse sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Colendo STJ, externado através do Verbete nº. 72, cuja 

ementa transcrevo ipsis litteris: A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. De outro viés, 

cotejando o manancial informativo acostado aos autos, vislumbra-se que 

as partes celebraram contrato, garantido mediante alienação fiduciária do 

bem móvel. Outrossim, verifico que a parte autora comprovou a mora do 

devedor, vez que conforme nova redação dada ao § 2º do art. 2º do 

Decreto-Lei 911/69 a mora pode ser comprovada por meio de envio de 

carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do referido 

devedor ou mediante protesto. Da tutela de urgência em caráter liminar. 

Para o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar, são 

necessários apenas dois requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1) probabilidade do direito: 

tal requisito restou demonstrado pelo fato da contraprestação não haver 

sido efetivada, ou seja, verifica-se pela análise dos autos que há a 

existência de contrato celebrado entre as partes, contudo o devedor se 

encontra em mora no cumprimento da obrigação assumida. 2) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo: quanto a este restou 

corporificado em razão do risco que o decurso do tempo poderá 

ocasionar no bem móvel, tais como: acidentes de trânsito, furto, roubo, 

deterioração entre outros. Desta forma, considero que se encontram 

presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar 

postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o 

fim de DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: 

VOLKSWAGEN, modelo GOL Ger. 4, total flex, ano 2008/2009, chassi 

9BWAA05W89T045400, placa AQF1455, cor BRANCA, renavam 

9700636717. A propósito, nomeio como depositário fiel do bem móvel 

sobre o qual recai o ato de constrição judicial o representante legal da 

empresa requerente ou aquele indicado na petição inicial. Ao efetuar o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá o requerido 

entregar o bem e seus respectivos documentos consoante dispõe o art. 

3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei nº 911/69. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Cientifique-se o requerido para, querendo, dentro do prazo de 

05 (cinco) dias da execução da liminar deferida nestes autos pague a 

integralidade da dívida conforme os valores apontados pela parte autora 

ocasião em que o bem lhe será restituído livre do ônus, bem como para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida 

liminar, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do 

Decreto-lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação que lhe foi dada 

pela Lei n.º 10.931/04]. Autorizo o concurso da força policial para 

assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro 

os benefícios inseridos no art. 212 do CPC. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias permanecendo silente a parte requerida, caso requerido, 

voltem-me conclusos para apreciação do pedido de restrição judicial do 

bem móvel discutido nos autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-90.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CORREIA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001132-90.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): FRANCISCA CORREIA LIMA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. FRANCISCA CORREIA LIMA a presente Ação 

Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos devidamente 

qualificados nos autos. É a síntese do necessário. Decido. O benefício de 

pensão por morte de trabalhador rural pressupõe: a) óbito do instituidor 

que mantinha a condição de segurada; b) qualidade de dependente e; c) 

dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). Da carência. No que 

tange a necessidade de preenchimento do período de carência, aos 

dependentes de segurada especial de que trata o art. 11, inciso VII, da Lei 
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n.º 8.213/1991, fica garantida a concessão de pensão por morte no valor 

de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I) do mesmo códex, 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º). 

Neste sentido assim estabelece a Lei n.º 8.213/1991 em seu art. 26, assim 

estabelece: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente;” Assim, torna-se desnecessário realizar outras 

considerações acerca de tal assunto, mediante os argumentos 

supracitados. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 

02.10.2004, POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. PERCEPÇÃO DE RENDA 

MENSAL VITALÍCIA PESSOA IDOSA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. [...] 2. Aos dependentes de segurado especial de que trata o 

art. 11, inciso VII, da referida lei, fica garantida a concessão de pensão 

por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I), 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º[..] 

(AC 0019553-04.2009.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.488 de 08/10/2014). Da 

condição de segurada especial do “de cujus”. Não obstante não se possa 

obsecrar do autor farta documentação a indicar a atividade rural da “de 

cujus”, por outro lado não é criterioso e razoável que se conceda 

benefícios quando o cotejo das provas não advirta, com a segurança 

imprescindível. Ressalto que, para fazer jus ao beneficio de pensão por 

morte rural há que se comprovar a qualidade de segurado especial da “de 

cujus” até a data do óbito, além de documentos comprobatórios capazes 

de confirmar a dependência econômica do autor. Verifica-se no que tange 

a aferição de um inicio razoável de prova documental que o autor juntou 

os seguintes documentos: certidão de casamento, certidão de óbito, e 

fichas de matrículas escolares dos filhos. Analisando os documentos 

juntados pelo autor com a exordial, concluo que estes são aptos como 

início de prova para demonstrar a atividade rural exercida pela falecida e 

pela parte autora. O que se extrai dos autos é que a “de cujus” e o autor 

eram lavradores, atividade da qual retiravam o seu sustento da sua família, 

caracterizando a condição de segurada especial da “de cujus” e o autor. 

Da prova testemunhal. A intenção do legislador em exigir um início de 

prova não é outra senão o de dar um alicerce para a prova testemunhal, a 

fim de impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, em audiência de instrução 

e julgamento, realizada nessa oportunidade, verifica-se a existência de 

união estável, a qual é comprovada por meio de escritura pública de 

convivência, aduzindo as testemunhas a dependência econômica da 

requerente em relação ao de cujus. Vislumbro que tal prova é favorável 

para a autora, no sentido de comprovar a condição de trabalhadora rural 

do “de cujus”. Sendo assim, verifica-se que a autora implementou os 

requisitos exigidos para obtenção do beneficio pleiteado. Portanto, restou 

demonstrado que a “de cujus” se enquadra na qualidade de segurado 

especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, verbis “Art. 9°: 

São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas 

físicas: (...) VII - como segurado especial: a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária 

em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de 

recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; c) cônjuge ou companheiro, 

bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este equiparado, 

do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, que, 

comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do 

grupo familiar”. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 31.03.2003, POSTERIOR À LEI Nº 

9.528/97. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. 

EXCLUSÃO. [...] 4. As testemunhas ouvidas comprovaram a condição de 

t r aba lhado r  ru ra l  do  f a l ec ido  ( f l s .  44 /45 ) .  [ . . ]  ( A C 

0015965-23.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.482 de 08/10/2014). Da 

dependência econômica do autor. Quanto à dependência econômica do 

requerente, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, trata-se de 

dependência presumida, senão vejamos: “São beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - 

o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada”. Portanto, considerando que o 

benefício de pensão por morte tem natureza alimentar, de subsistência, 

voltada a assegurar à sobrevivência daquele que vive sob a dependência 

econômica de outrem e, uma vez demonstrada a condição de segurada do 

falecido, a condição de dependência e a necessidade econômica da 

requerente, necessário se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Outro não é, o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. [...] 3. 

Devidamente comprovada nos autos à qualidade de segurado (a) do (a) 

instituidor (a) da pensão pretendida, bem assim a condição de 

companheiro (a) da parte autora em relação a ele (a), e sendo presumida 

a dependência econômica, correta a sentença que assegurou o 

deferimento do benefício de pensão por morte requerido. [...] (AC 

0065786-25.2010.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.154 de 16/09/2014). Dos 

juros e correção monetária. Cumpre salientar que, estes serão devidos 

conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de apreciação 

de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da 

Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do óbito, qual seja 01/05/2018. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% 

sob o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, desde que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) 

salários mínimos, ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição, de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo 

Civil, com redação dada pela Lei n º 10.352, de 27/12/2001. P.I.C. 

Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002067-33.2019.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALLI COSTA FUMAGALLI CIRIACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1002067-33.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MAGALLI COSTA FUMAGALLI CIRIACO 

Vistos. Trata-se de Ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

MAGALLI COSTA FUMAGALLI CIRIACO, todos devidamente qualificados. 

A parte requerente informou o pagamento das parcelas que ensejaram a 

mora pela parte requerida, razão pela qual requereu a extinção do 

processo. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. A ação deve 

ser extinta. Analisando os presentes autos verifico que o objeto da 

presente ação era a busca e apreensão de bem móvel alienado com 

garantia fiduciária. Todavia, conforme se denota pela manifestação da 

parte autora os valores em atrase já foram quitados extrajudicialmente 

pelo requerido. Assim, diante de tais considerações, não subsistem 

razões para o prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente 

ação medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto da 

demanda. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários de 

sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa. Revogo a liminar concedida nos autos. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-34.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAYTON SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002248-34.2019.8.11.0046 POLO ATIVO:ANDERSON 

CLAYTON SANTOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-04.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAYNE FRANCISLENE DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002250-04.2019.8.11.0046 POLO ATIVO:AMOGLIA & 

SANT ANNA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RIAN DIULICE 

CORDEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: CRISLAYNE FRANCISLENE DA 

SILVA MARQUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-61.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAEMESON FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010169-61.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: FOX MOTOS COMODORO 

LTDA - ME EXECUTADO: JAEMESON FERREIRA GOMES Vistos. Do pedido 

de restrição judicial de bens móveis via Renajud. O sistema Renajud é um 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas 

e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — 

inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações 

judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. Assim, sem mais 

delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens realizado por meio de 

bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida que se impõe. I- 

DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens móveis de titularidade 

do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta 

mediante sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome da parte 

executada. Após, incontinenti será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora. 

Empós, intimem-se as partes, para se manifestar nos autos no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC. Ressalto desde já que se os veículos porventura encontrados 

estiverem restritos por alienação fiduciária, procederei apenas com a 

restrição de transferência cuja penhora ficará restrita aos direitos 

creditórios sobre o bem, devendo a serventia lavrar o respectivo termo e 

intimar as partes, além de expedir mandado de intimação ao credor 

fiduciário, para que este proceda à anotação respectiva, bem como 

informe a este juízo em 15 (quinze) dias, existência de saldo devedor, 

advertindo-o desde já que antes de proceder com a baixa do gravame 

deverá comunicar este juízo. Manifestado o interesse na penhora do 

veículo constrito, intime-se o exequente para comprovar o valor de 

mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora 

e proceda com a apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual 

ficará em poder do exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada 

certidão circunstanciada da situação atual do veículo; Intime-se o 

exequente para manifestar se tem interesse na adjudicação; Demonstrado 

interesse na adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao 

disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação 

quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 15 dias, sob as 

penas da lei; Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para 

fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) 

bem (ns) penhorado(s), nos autos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 09 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-33.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA LARISSA VIEIRA FELIX (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010145-33.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: SCHUCK COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: MAYRA LARISSA VIEIRA FELIX Vistos. 

Tendo por norte que, no caso do bloqueio de numerários via sistema 

BACENJUD, esse se perfaz em várias contas bancárias do mesmo titular, 

indistintamente, o que gera, em alguns casos excesso na penhora, com 

bloqueio de quantia superior à pleiteada, com fundamento no artigo 805, do 

CPC, determino que o exequente indique qual ou quais instituições 

financeiras requer a penhora. Intime-se o(a) exequente para que, de 10 

(dez) dias proceda como acima determinado, sob pena de suspensão do 

processo pela frustração da execução. Cumpra-se. Comodoro/MT, 09 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-52.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010135-52.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: PSK FORMATURAS EIRELI - ME 

EXECUTADO: VILSON MARIANO DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório 

com fulcro no art. 38, Lei n.º 9.099/95. Decido. Com efeito, não se olvida o 

que dispõe o enunciado 37 do FONAJE: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES). Ocorre que os enunciados do FONAJE não têm 

efeito vinculante, servindo somente como fonte mediata de interpretação. 

No caso concreto, há de ser ressaltado a aplicação do que dispõe o art. 

53, §4º, da Lei 9.099/95: “§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. (grifos nossos). O caput do artigo faz menção 

expressa à execução de título executivo extrajudicial, e impõe ao juiz (não 

se tratando, pois, de uma mera recomendação), que seja o processo 

imediatamente extinto. Deste modo, poder-se-ia falar em citação (rectius, 

intimação por edital), nas hipóteses de cumprimento de sentença 

(execução de título judicial), em que o devedor já fora devidamente citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, pois, em hipótese tal, 

caberia a ele manter seu endereço atualizado nos autos. Todavia, não é o 

caso dos autos. Face ao exposto, ante a ausência superveniente de 

pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 53, §4º, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 485, incisos III e IV, do Código de 

Processo Civil. Custas dispensadas à luz do que dispõe o art. 54 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição. Intime-se somente a parte requerente. P. I. C. Comodoro/MT, 

09 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010369-34.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. DE SOUZA EMPREITAS - ME (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que as buscas via sistema Infojud fora negativo, em 

cumprimento a decisão prolatada nos autos id. 25200932, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos, consignando que eventual 

desídia, bem como novo pedido de busca no sistema Infojud, Renajud e 

Bacenjud, acarretará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-38.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MORESCHI (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a pesquisa realizada via sistema Infojud id. 27216571, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-22.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE APARECIDA MIOTTO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que a pesquisa realizada nos autos via sistema INFOJUD 

fora negativo, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para, no prazo legal, manifestar-se, a fim de apresentar 

bens passíveis de penhora em nome do requerido, consignando que 

eventual desídia, bem como novo pedido de busca no sistema Infojud, 

Renajud e Bacenjud, acarretará em extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010337-63.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FILETI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que a pesquisa realizada via sistema INFOJUD fora 

negativa, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se nos autos, no prazo legal, a fim de informar 

bens passíveis de penhora em nome do executado, consignando que, 

eventual desídia, bem como novo pedido de busca no sistema Infojud, 

Renajud e Bacenjud, acarretará em extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-79.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DE PAIVA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que restou infrutífera a pesquisa realizada via sistema 

INFOJUD, bem como a penhora via BACENJUD, IMPULSIONO o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se, a fim de informar bens passíveis de penhora em nome da 

executada, consignando que eventual desídia, bem como novos pedidos 

de busca via sistema Infojud, Bacenjud e Renajud acarretará na 

suspensão do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-39.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERTELLI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

rl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010261-39.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: JEFFERSON BERTELLI DOS 

SANTOS EXECUTADO: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA Vistos. 

Inicialmente, cumpre asseverar que a hipótese do §4º do art. 53 da Lei 

9.099/95 (a imediata extinção do processo quando não encontrado o 

devedor ou bens penhoráveis) é aplicável à fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do enunciado 75 do Fonaje. Vejamos: ENUNCIADO 

75 (Substitui o Enunciado 45) – “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor” (sem destaque no original). Nesse 

horizonte, observo que no âmbito do juizado especial cível não é 

recomendável a suspensão do curso processual nos termos do art. 921, III 

do CPC, porquanto havendo aparente conflito ao comando da LJE 

(imediata extinção), esta deve prevalecer em atenção ao Princípio da 

Especialidade. Ante o exposto, intime-se o exequente o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar bens do devedor passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 10 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-26.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GUIMARAES ROSA (REQUERIDO)

LINCON VALACE PEREIRA PROCOPIO (REQUERIDO)

LINCON V PEREIRA PROCOPIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010085-26.2016.8.11.0046.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE COMODORO REQUERIDO: ADRIANA GUIMARAES 

ROSA, LINCON V PEREIRA PROCOPIO, LINCON VALACE PEREIRA 

PROCOPIO Sentença Vistos em substituição. Trata-se de Ação de rito 

sumaríssimo em que COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO move 

em desfavor de ADRIANA GUIMARAES ROSA e outros, ambos 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Da ilegitimidade passiva. De plano, 

RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da parte requerida ADRIANA 

GUIMARAES ROSA, porquanto o contrato de prestação de serviços 

educacionais foi celebrado apenas pelo genitor do estudante, não 

havendo que se falar na possibilidade de presunção de responsabilidade. 

Entretanto, não há óbice para que os demais requeridos interponham ação 

autônoma para o fim de discutir a responsabilidade de a requerida ratear 

as despesas educacionais do infante. Nesse quadrante processual, e à 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, II do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Mérito. À vista do mandando de citação devidamente cumprido, conforme 

ID. 5758281, a requerida não compareceu na audiência de conciliação 

designada e nem ofereceu qualquer tipo de defesa, razão pela qual 

DECRETO-LHE A REVELIA e presumo verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, autorizando, inclusive o 

julgamento antecipado da lide. Ademais, tenho que, a ação é 

PROCEDENTE, considerando que as alegações da exordial são robustas a 

ponto de se impor condenação à requerida. Outro não é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: E M E N T A. RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 

o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(820090296669/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 13/12/2012, Data da publicação no 

DJE 13/12/2012). Assim, ante o exposto ao decretar a revelia e confissão, 

julgo PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC, a presente Ação, para 

CONDENAR a Requerida a pagar à parte Requerente, a título de dano 

material importância de R$ 13.973,01 (treze mil novecentos e setenta e 

três reais e um centavos), devendo o referido valor ser corrigido 

monetariamente desde a propositura da ação, acrescido de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como JULGO 

EXTINTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC pela 

ausência de legitimidade passiva de ADRIANA GUIMARAES ROSA. Deixo 

de condenar a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios por 

serem incomportáveis em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 55 

da Lei 9099/95. P.I.C. De Sapezal-MT para Comodoro-MT em 10 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERI MOREIRA BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001707-98.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: VALDERI MOREIRA BEZERRA VISTOS. Defiro o 

pedido formulado pela parte requerente/exequente de suspensão dos 

presentes autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à tentativa de 

localização do novo endereço da parte requerida/executada. 

Cientifique-se a parte autora/exequente de que a ausência de 

manifestação no prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. Comodoro/MT, 11 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000125-97.2018.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURSINA DE SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que fora negativo a pesquisa realizado via sistema Infojud, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, a fim de 

informar bens passíveis de penhora em nome da executada, consignando 

que eventual desídia ou novo pedido de busca no sistema Infojud, Renajud 

e Bacenjud, acarretará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-34.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA RODRIGUES DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010024-34.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ANITA RODRIGUES DA 

PAIXAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo 

custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os autos. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-12.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA RODRIGUES DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000120-12.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ANITA RODRIGUES DA 

PAIXAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo 

custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os autos. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-52.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000020-52.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:ILMA SOARES 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN POLO PASSIVO: DOUGLAS MARQUES FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE GOMES (REQUERIDO)

 

Tendo em visto o trânsito em julgado da r. sentença prolatada nos autos, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-59.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida realizar o 

pagamento voluntário, bem como diante da ausência de comprovante do 

pagamento, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-53.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERNANDES MENDES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida realizar o 

pagamento de forma voluntária, bem como diante da ausência de 

comprovante de pagamento nos autos, IMPULSIONO o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, apresentando bens da parte executada passiveis de 

penhora, bem como juntar cálculo atualizado, e CPF/CNPJ do executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-84.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDIPO BRUNO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida realizar o 

pagamento voluntário, bem como diante da ausência de comprovante de 

pagamento nos autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente para manifestar-se, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010204-84.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APOIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUEU INACIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010204-84.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: APOIO FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA EXECUTADO: IZAQUEU INACIO DE SOUZA Vistos. 

Antes de apreciar o requerimento retro, apresente cópia do contracheque 

do executado em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Comodoro-MT, 16 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8010192-41.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALNETE BOA SORTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA OAB - MT17561/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENILDO NUNES PEREIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010192-41.2014.8.11.0046. EMBARGANTE: VALNETE BOA SORTE 

EMBARGADO: LENILDO NUNES PEREIRA Vistos. FACULTO o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes apresentarem alegações finais em forma de 

memorial. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-38.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DE OLIVEIRA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010188-38.2013.8.11.0046. REQUERENTE: PABLO DE OLIVEIRA ELIAS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS. Intime-se o exequente 

para o fim de manifestar nos autos acerca do requerimento apresentado 

em ID. 23981340 em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-04.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMARTA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000892-04.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: EDMARTA RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. 

Intimem-se as partes para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias se existe interesse na produção de provas. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 16 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MIGUEL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGHIA POMPERMAYER RIGO OAB - RO9648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença prolatada nos autos, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-13.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-13.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE 

POLO PASSIVO: JOSE RIBEIRO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-95.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE LEITE SPOT COMODORO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000043-95.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE 

POLO PASSIVO: COMERCIO DE LEITE SPOT COMODORO LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-50.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE PEIXOTO CHEREMETA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-50.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:ELISANGELA 

AZEREDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA 

AZEREDO DA SILVA POLO PASSIVO: GISLAINE PEIXOTO CHEREMETA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-27.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS VENERUCH (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000054-27.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE 

POLO PASSIVO: JEAN CARLOS VENERUCH FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZANIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000055-12.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: DONIZANIA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23265 Nr: 784-12.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRAMAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E 

MAQUINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVI BETIO, JOÃO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Morgana Bettio - 

OAB:6099

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte executada 

manifestar-se, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para manifestar-se, requerendo o que enteder de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144915 Nr: 6396-08.2019.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FOX EIRELI, WALLACE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - OAB:, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Processo nº 6396-08.2019.811.0046

Código: 144915

Autor do fato: AUTO POSTO FOX EIRELI

Autor do fato: WALLACE ARRUDA

Vistos em substituição legal.

Havendo aceitação pelo autor do fato, da proposta de aplicação imediata 

de pena feita pelo Ministério Público, e não sendo verificado nenhum dos 

impedimentos previstos no §2º, do artigo 76, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

a transação penal e aplico-lhe de imediato, conforme acordo entabulado 

(fls. 15-16).

 Fica acentuado que esta pena não importará em reincidência, sendo 

registrada em livro próprio para impedir novamente o mesmo benefício no 

prazo de 05 (cinco) anos, ou seja, para fins de requisição judicial.

 Intime-se o autor do fato para que dê imediato cumprimento aos termos da 

transação.

Decorrido o prazo, certifique-se o cumprimento do ajuste, abrindo-se 

vistas ao Ministério Público, para posterior extinção e arquivamento do 

feito.
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Em não sendo cumprida a transação, fica o sujeito ciente da possibilidade 

de ser interposta denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 19 de dezembro de 2019.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144916 Nr: 6397-90.2019.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A & M COMERCIO DE FRIOS E TRANSPORTES 

LTDA, ANTONIO CICERO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Processo nº 6397-90.2019.811.0046

Código: 144916

Autor do fato: A & M COMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA

Autor do fato: ANTONIO CICERO DE LIMA

Vistos em substituição legal.

Havendo aceitação pelo autor do fato, da proposta de aplicação imediata 

de pena feita pelo Ministério Público, e não sendo verificado nenhum dos 

impedimentos previstos no §2º, do artigo 76, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

a transação penal e aplico-lhe de imediato, conforme acordo entabulado 

(fls. 16-17).

 Fica acentuado que esta pena não importará em reincidência, sendo 

registrada em livro próprio para impedir novamente o mesmo benefício no 

prazo de 05 (cinco) anos, ou seja, para fins de requisição judicial.

 Intime-se o autor do fato para que dê imediato cumprimento aos termos da 

transação.

Decorrido o prazo, certifique-se o cumprimento do ajuste, abrindo-se 

vistas ao Ministério Público, para posterior extinção e arquivamento do 

feito.

Em não sendo cumprida a transação, fica o sujeito ciente da possibilidade 

de ser interposta denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 19 de dezembro de 2019.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128848 Nr: 5740-85.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI ÂNGELO BERNARDI - 

OAB:6438, LAIRCE MARTINS DE SOUZA - OAB:3.041/RO

 Tendo em vista a cota ministerial juntada nos autos na ref: 13, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente, na pessoa de seu advogado, para que junte nos autos a 

defesa prévia em favor do requerido, tendo em vista que a encaminhada 

via carta precatória encontra-se ilegível.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002285-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FELITO (REQUERIDO)

NEIDE MONFERNATTI FELITO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001747-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDOSO (AUTOR(A))

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (RÉU)

JORCELINA BARBOSA VILELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TELES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003379-55.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem denoto que a 

autora acostou comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à 

relação processual. Consigno que o documento é imprescindível 

considerando as regras de competência pelo deve estar em nome do 

próprio requerente. Desta forma, intime-a para completar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de 

endereço atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a 

pessoa indicada no comprovante de endereço acostado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara - MT, 19 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003390-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO 
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LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA SALGADO KARPINSKI OAB - RS83254 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN MARIA KOERICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

91327 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

DE JACIARA Processo: 1003390-84.2019.8.11.0010 Vistos, etc. 

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC. Após, devolva-se com nossas homenagens. Às 

providências. Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003389-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINDA NUNES (AUTOR(A))

SIDNEI CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCARAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003389-02.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a petição inicial denoto que os requerentes pedem a 

concessão da assistência jurídica gratuita, contudo inexistem documentos 

que demonstrem a insuficiência de recursos da autora Aparecida. 

Destaco que conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 

98 e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência. Desta forma, intime-se os requerentes para 

completarem a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando documentos 

idôneos a comprovar a insuficiência de recursos da autora Aparecida, 

sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ou 

anexando comprovantes de pagamento das custas e despesas 

processuais iniciais. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001890-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JORDAO FURLAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001890-80.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando o interesse menorista envolvido no feito, dê-se vista dos 

autos ao MPE para manifestar-se no prazo de 30 dias. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 18 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003349-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LOURDES SIMIONATO TORREZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003349-20.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a peça inaugural e os documentos que a instruem, vejo que 

a requerente trouxe o comprovante do protocolo do requerimento datado 

de 28/08/2019, enquanto a decisão em Mandado de Segurança acostada, 

além de incompleta e sem data de prolação, refere-se a um requerimento 

de 06/11/2018, havendo, portanto, inconsistência. Destaco que para 

caracterização da ameaça ou lesão a direito, a tese firmada pelo STF 

exige a apreciação e indeferimento do pleito pelo INSS (RE 631240, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) Desta forma, sendo 

documento imprescindível, determino que a parte complete a inicial 

acostando a decisão de indeferimento do requerimento administrativo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos 

do artigo 330, inciso IV, do CPC. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de dezembro de 

2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003423-74.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Compulsando a petição inicial denoto que o requerente pede a concessão 

da assistência jurídica gratuita, sem contudo acostar documentos que 

demonstrem a insuficiência de recursos. Destaco que conforme artigo 98 

do CPC considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 98 e os seguintes do CPC, os 

quais tratam da assistência judiciária aos necessitados, devem ser 

interpretados tendo por base a Constituição da República, razão pela qual 

a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Aliás, sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário, aceitando cegamente todo e qualquer pedido de assistência. 
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Desta forma, intime-se o requerente para completar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando documentos idôneos a comprovar a 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das 

custas e despesas processuais iniciais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 7 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003429-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARTINHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003429-81.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta 

forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia. Assim, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 12 de março de 2020, às 

08h40min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 335 c/c artigo 183 do 

CPC), com as advertências legais. Após a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para se manifestar no prazo legal. Em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 628.163.468-7, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 07 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002330-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA RUAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MENDES DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000009-34.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

A petição inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a exequente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 
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e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 7 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000890-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CASSIA VIEIRA VIVIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000890-45.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Inicialmente, determino a expedição de carta precatória para o endereço 

indicado pela requerente à ID. 27774102, com a finalidade de proceder a 

intimação do genitor do “de cujus” a fim de que este se manifeste acerca 

da habilitação nos presentes autos, sob pena de reconhecimento tácito da 

cessão de suas quotas à litigante. Lado outro, verifico que a autora não 

cumpriu com as demais determinações de ID. 27600065. Desta forma, 

intime-a para que, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, cumpra o que 

foi determinado nos itens 1 e 4 da decisão supramencionada, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 07 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003214-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003418-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE AGUIAR AREND OAB - SC14826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR LEMES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

VALTENIO LEMES SANTOS (TESTEMUNHA)

ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003418-52.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Desta forma, designo audiência para oitiva das 

testemunhas para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 14h30min, neste 

Juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As 

providências. Jaciara/MT, 07 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGINALDO BATISTA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 9254229

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003271-26.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e sua emenda. Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro no 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício 

Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta orientação dos 

Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência de 

conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos 

para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas 

em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para 

impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 7 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002732-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002732-60.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 
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§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e sua emenda. Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro no 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício 

Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta orientação dos 

Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência de 

conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos 

para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas 

em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para 

impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 7 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003302-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ BORGES OAB - SP118034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

EDUARDO ANANIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002690-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003232-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARLAO TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002637-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Considerando a manifestação da exequente ao id. 2.822805, 

procedo, na oportunidade, o desbloqueio de visualização da pesquisa do 

InfoJud realizada ao id. 16820584 ao advogado da parte exequente. 

Assim, intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Em caso 

de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juízo de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002363-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (RÉU)

VALMIR DA SILVA COSTA (RÉU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (RÉU)

JAIME JESUS DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003259-12.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem denoto que a 

autora acostou comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à 

relação processual. Consigno que o documento é imprescindível 

considerando as regras de competência pelo deve estar em nome do 

próprio requerente. Desta forma, intime-a para completar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de 

endereço atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a 

pessoa indicada no comprovante de endereço acostado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara - MT, 8 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003102-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001073-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON DA SILVA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 257748 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/10/2019 às 14hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001073-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON DA SILVA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000893-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOCARGAS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001871-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001871-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002055-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO OLIVEIRA DE SANTANA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002055-64.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

Intime-se o executado para que se manifeste acerca da petição de ID. 

26086857, trazendo aos autos eventuais documentos que comprovem a 

quitação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º 

e 7º, do NCPC. Por fim, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos. 

Ciência à DPE e ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Jaciara/MT, 16 de novembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002775-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DOS SANTOS GUIMARAES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários designada Sessão de Conciliação para o 

dia 12/02/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com fundamento no 

Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de Origem para 

que procedam com as intimações das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora descritos 

acima. CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários designada 

Sessão de Conciliação para o dia 12/02/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda 

que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à 

Unidade de Origem para que procedam com as intimações das partes e 

seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam 

à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002747-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SABRINA DA SILVA AGUILAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários designada Sessão de Conciliação para o 

dia 13/02/2020 às 16hs00. CERTIFICO ainda que, com fundamento no 

Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de Origem para 

que procedam com as intimações das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora descritos 

acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002924-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU CASTILHO MARTINS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários designada Sessão de Conciliação para o 

dia 19/02/2020 às 14hs30. CERTIFICO ainda que, com fundamento no 

Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de Origem para 

que procedam com as intimações das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora descritos 

acima.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003457-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003457-49.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Antes de analisar o pedido liminar, considerando que a empresa requerida 

se encontra em processo de recuperação judicial, manifeste-se a 

Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial 

(processo n° 1000770-02.2019.8.11.0010), GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, inscrita na OAB/MT sob nº. 13.810, com endereço sito à Rua 

Afonso Pena, n° 433, Edifício Verona - Salas 1101 e 1102 - Centro, 

Rondonópolis - MT, 78700-070, fone: (66) 3022-1626, e-mail: 

glaucia@gabrasil.adv.br e advogados@gabrasil.adv.br, no prazo de 10 

(dez) dias, especialmente, quanto à configuração ou não da 

essencialidade do bem descrito nestes autos para empresa demandada. 

Após, imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 08 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002971-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora pessoalmente para trazer aos autos 

comprovantes das diligências realizadas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinado no id. 26188810, sob pena de extinção do feito. Às 

providências. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001079-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AURES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

impulsiono o presente feito para intimar as partes para manifestar-se 

sobre os cálculos de ID 27809999 no prazo de 5 dias e requerer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF Impulsiono os presentes 

autos, para intimação da parte interessada, para no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência complementar do Oficial de Justiça 

com base nos dados da certidão de ID 2788073

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001853-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (IMPUGNADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPUGNADO)

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001853-53.2019.8.11.0010. 

IMPUGNANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. IMPUGNADO: BASSNUF 

RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME Vistos etc. Atenta à 

manifestação da Administradora Judicial à ID. 25818405, observo que 

embora haja causa de pedir/pedido comum entre este feito e o de n.º 

1002152- 30.2019.811.0010, este último já foi decidido, estando 

atualmente em grau de recurso, o que impede a reunião, nos termos da 

Súmula 235 do STJ, verbis: “A conexão não determina a reunião dos 

processos, se um deles já foi julgado”. Assim, indefiro o pedido de reunião 

dos autos, e determino nova intimação da Administradora Judicial para 

emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias, devendo juntar o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, nos termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 

11.101/05. Por derradeiro, exauridas as finalidades acima delineadas, 

conclusos os autos para análise e deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001819-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR 

OAB - MT19143/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPUGNADO)

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001819-78.2019.8.11.0010. 

IMPUGNANTE: BANCO BRADESCO IMPUGNADO: BASSNUF RODRIGUES & 

CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME, 

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME Vistos, etc. Defiro o pedido 

formulado pela Administradora Judicial à ID. 26376380, e determino a 

intimação do banco impugnante para que, no prazo de 10 (dez) dias: a) 

Entregue em Secretaria ou protocole via PJE, em caráter sigiloso, com 

visibilidade somente aos causídicos do processo, os extratos bancários 

que demonstrem os valores creditados em conta corrente da 

Recuperanda um a um, referente aos borderôs de descontos de cheques, 

contratos com a Recuperanda BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA; b) 

Informe efetivamente, quais foram as parcelas adimplidas pelas 

Devedoras e/ou seus sócios, na operação - Cédula de Crédito Bancário n. 

011.411.131, firmada em 26.04.2018 no valor total de R$ 250.000,00; c) na 

hipótese de inadimplemento total da Cédula de Crédito Bancário n. 

011.411.131, firmada em 26.04.2018 no valor total de R$ 250.000,00, 

informar quais providências, judiciais ou extrajudiciais, foram adotadas 

para a cobrança do respectivo crédito; d) entregue em Secretaria ou 

protocole via PJE, em caráter sigiloso, com visibilidade somente aos 

causídicos do processo, os extratos bancários que demonstrem o crédito 

em conta corrente da Recuperanda BASSNUF RODRIGUES 

TRANSPORTADORA LTDA ME, referente a operação - Cédula de Crédito 

Bancário n. 011.411.131, firmada em 26.04.2018 , no valor total de R$ 

250.000,00. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se novamente a 

Administradora Judicial para emita seu parecer, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 
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2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002170-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001557-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Cumpra-se a sentença prolatada nos autos, certificando se a 

DPE foi intimada desta. Em caso negativo, intime-se a DPE da sentença 

prolatada no id. 26114274, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

FRANCISCO LOPES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 277109 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/12/2019 às 16hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000555-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ ZANONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a inventariante para acostar aos autos 

a GIA-ITCMD e comprovante de pagamento ou declaração de isenção, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção/extinção. Em caso de 

decurso de prazo, certifique-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUA WYLLIAM GARCIA CATALLANI OAB - SP416804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PEDRO CANDIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Compulsando a peça vestibular, observa-se que a parte 

demandante endereçou seu pedido ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, sendo a ação, porém, distribuída a esta Vara. Ainda, o autor, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o 

art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

determino que a parte demandante retifique a autuação do feito ou emende 

à inicial com endereçamento correto da petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, se procedida à emenda, no mesmo prazo supra, 

promova a parte requerente a juntada de documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no § 2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUA WYLLIAM GARCIA CATALLANI OAB - SP416804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TALEZ FERNANDES FACCENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Compulsando a peça vestibular, observa-se que a parte 

demandante endereçou seu pedido ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, sendo a ação, porém, distribuída a esta Vara. Ainda, o autor, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o 

art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 994 de 2710



Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

determino que a parte demandante retifique a autuação do feito ou emende 

à inicial com endereçamento correto da petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, se procedida à emenda, no mesmo prazo supra, 

promova a parte requerente a juntada de documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no § 2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001384-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001384-41.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu representante judicial (por 

carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução (ID. 19507095), 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às 

matérias passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em 

caso de alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o 

valor que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, 

na forma do artigo 535, § 2º, do CPC. Na forma do artigo 535, § 3º, do 

CPC, não havendo impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, 

EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, sem 

necessidade de novo despacho. AUTORIZO, desde já, havendo 

requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação parcial, a 

parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto de 

cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001029-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001029-31.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

Inicialmente, ressalto que o Recurso Extraordinário 870.947 foi julgado, 

reconhecendo a inconstitucionalidade na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, contudo, 

reconheceu a constitucionalidade dos juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, in verbis: Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Senhora 

Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas 

taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz 

Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar parcial 

provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado 

pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar 

a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não 

tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada 

(Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente 

segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros 

moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 

Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao 

final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, em fixar as seguintes 

teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os 

juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina. Por sua vez, em face do acórdão acima mencionado foram 

opostos embargos de declaração, que foram rejeitados por maioria dos 

ministros, não modulando os efeitos da decisão anterior, vejamos: “O 

Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não 

modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do 

voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos 

os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias 

Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de 

Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. 

Plenário, 03.10.2019.” Assim, o IPCA-E deve ser imediatamente aplicado 

como fator de correção monetária em processos contra a Fazenda 

Pública, afastando a incidência da TR definitivamente, conforme 

entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS E DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO 

DE DIREITO. EX-FERROVIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO 

DE BENEFÍCIO. ISONOMIA COM OS ATIVOS. COMPENSAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação 

da UNIÃO contra sentença de fls. 81/84v, que julgou parcialmente 

procedente o pedido da inicial para condenar ao pagamento da pensão da 

Autora no valor correspondente a 100% dos valores caso o instituidor 

estivesse na ativa. 2. Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta 

preliminarmente, a impossibilidade da concessão de tutela antecipada e a 

prescrição do fundo de direito. No mérito, afirma a impossibilidade legal de 

aumento do valor da complementação da pensão. Requer, por fim, 

aplicação da TR para a correção monetária. 3. Demonstrada a existência 

de prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação, além 

da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, satisfeitos os pressupostos legais a autorizar a antecipação 

da tutela. 4. O pleito em questão, refere-se a prestações de trato 

sucessivo e de natureza alimentar, não se cogitando de prescrição quanto 

ao denominado fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O prazo 

extintivo alcança apenas a pretensão às parcelas vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme já definido em 
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sentença. Preliminar de prescrição de fundo do direito rejeitada. 5. O STJ, 

em sede de recurso repetitivo (REsp 1211676/RN, julgado em 08/08/2012), 

consolidou o entendimento no sentido de que a Lei n. 8.186/91 garante aos 

ex-ferroviários e seus pensionistas o direito à complementação de seu 

benefício de modo que se equiparem aos valores percebidos pelos 

ferroviários da ativa, devendo a União complementar o valor pago pelo 

INSS, esse fixado de acordo com a legislação previdenciária em vigor à 

época da criação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, verifica-se que o 

ferroviário instituidor, falecido em 1992 (fl. 20), foi admitido pela Rede 

Ferroviária Federal anteriormente a 21/05/1991, sendo beneficiário da 

equiparação entre os proventos dos inativos (ex-ferroviários) e as 

remunerações dos funiconários em atividade. Assim, é inequívoco que a 

Autora, por ser pensionista dos ferroviários falecidos, tem direito, por 

força das Leis nº 8.186/91 e nº 10.478/2002, à complementação dos seus 

proventos. 7. Implementado o requisito previsto no art. 1º da Lei 

8.186/1991, a parte autora tem direito à complementação da 

aposentadoria, calculada nos termos do art. 2º do aludido diploma legal. 

Desta forma, resulta legítima a pretensão de majorar a renda mensal de 

seu benefício, mediante aplicação do percentual de 100% do quantum 

devido, se ainda estivesse na atividade, no tocante à parcela da 

complementação de aposentadoria de responsabilidade da União. 8. Deve 

ser reconhecida a possibilidade de compensação de eventuais créditos 

adimplidos administrativamente com fundamento nas Leis n. 8.186/91 e n. 

10.478/2002, de modo que nenhum prejuízo advirá caso o direito ora 

reconhecido já tenha sido devidamente pago no âmbito administrativo, 

bastando sua comprovação quando da liquidação do julgado. 9. Com 

relação à correção monetária, não merece reparos a sentença que fixou o 

índice nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Registre-se 

que, em recente julgamento, em 03/10/2019, dos embargos declaratórios 

opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947 (Tema 810), em que se 

buscava modulação dos efeitos, o STF decidiu que o IPCA-E deve ser 

imediatamente aplicado como fator de correção monetária em processos 

contra a Fazenda Pública, afastando a incidência da TR definitivamente. 

10. Reexame necessário parcialmente provido, para reconhecer a 

possibilidade de compensação de eventuais créditos adimplidos 

administrat ivamente. Apelação da UNIÃO desprovida.(AC 

0001408-82.2015.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 11/12/2019 PAG.) 

Desta forma, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para realizar novo 

cálculo, atualizando monetariamente o débito segundo o IPCA-E, mantendo 

os demais parâmetros inalterados. Após, tornem intimem-se as partes 

para manifestarem em 10 dias, com a ressalva de que a Fazenda Pública 

tem prazo em dobro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001111-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PEREIRA BERGAMINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001111-62.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

Inicialmente, ressalto que o Recurso Extraordinário 870.947 foi julgado, 

reconhecendo a inconstitucionalidade na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, contudo, 

reconheceu a constitucionalidade dos juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, in verbis: Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Senhora 

Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas 

taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz 

Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar parcial 

provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado 

pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar 

a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não 

tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada 

(Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente 

segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros 

moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 

Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao 

final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, em fixar as seguintes 

teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os 

juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina. Por sua vez, em face do acórdão acima mencionado foram 

opostos embargos de declaração, que foram rejeitados por maioria dos 

ministros, não modulando os efeitos da decisão anterior, vejamos: “O 

Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não 

modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do 

voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos 

os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias 

Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de 

Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. 

Plenário, 03.10.2019.” Assim, o IPCA-E deve ser imediatamente aplicado 

como fator de correção monetária em processos contra a Fazenda 

Pública, afastando a incidência da TR definitivamente, conforme 

entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS E DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO 

DE DIREITO. EX-FERROVIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO 

DE BENEFÍCIO. ISONOMIA COM OS ATIVOS. COMPENSAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação 

da UNIÃO contra sentença de fls. 81/84v, que julgou parcialmente 

procedente o pedido da inicial para condenar ao pagamento da pensão da 

Autora no valor correspondente a 100% dos valores caso o instituidor 

estivesse na ativa. 2. Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta 

preliminarmente, a impossibilidade da concessão de tutela antecipada e a 

prescrição do fundo de direito. No mérito, afirma a impossibilidade legal de 

aumento do valor da complementação da pensão. Requer, por fim, 

aplicação da TR para a correção monetária. 3. Demonstrada a existência 

de prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação, além 

da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, satisfeitos os pressupostos legais a autorizar a antecipação 

da tutela. 4. O pleito em questão, refere-se a prestações de trato 

sucessivo e de natureza alimentar, não se cogitando de prescrição quanto 

ao denominado fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O prazo 

extintivo alcança apenas a pretensão às parcelas vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme já definido em 

sentença. Preliminar de prescrição de fundo do direito rejeitada. 5. O STJ, 

em sede de recurso repetitivo (REsp 1211676/RN, julgado em 08/08/2012), 

consolidou o entendimento no sentido de que a Lei n. 8.186/91 garante aos 

ex-ferroviários e seus pensionistas o direito à complementação de seu 

benefício de modo que se equiparem aos valores percebidos pelos 

ferroviários da ativa, devendo a União complementar o valor pago pelo 

INSS, esse fixado de acordo com a legislação previdenciária em vigor à 
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época da criação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, verifica-se que o 

ferroviário instituidor, falecido em 1992 (fl. 20), foi admitido pela Rede 

Ferroviária Federal anteriormente a 21/05/1991, sendo beneficiário da 

equiparação entre os proventos dos inativos (ex-ferroviários) e as 

remunerações dos funiconários em atividade. Assim, é inequívoco que a 

Autora, por ser pensionista dos ferroviários falecidos, tem direito, por 

força das Leis nº 8.186/91 e nº 10.478/2002, à complementação dos seus 

proventos. 7. Implementado o requisito previsto no art. 1º da Lei 

8.186/1991, a parte autora tem direito à complementação da 

aposentadoria, calculada nos termos do art. 2º do aludido diploma legal. 

Desta forma, resulta legítima a pretensão de majorar a renda mensal de 

seu benefício, mediante aplicação do percentual de 100% do quantum 

devido, se ainda estivesse na atividade, no tocante à parcela da 

complementação de aposentadoria de responsabilidade da União. 8. Deve 

ser reconhecida a possibilidade de compensação de eventuais créditos 

adimplidos administrativamente com fundamento nas Leis n. 8.186/91 e n. 

10.478/2002, de modo que nenhum prejuízo advirá caso o direito ora 

reconhecido já tenha sido devidamente pago no âmbito administrativo, 

bastando sua comprovação quando da liquidação do julgado. 9. Com 

relação à correção monetária, não merece reparos a sentença que fixou o 

índice nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Registre-se 

que, em recente julgamento, em 03/10/2019, dos embargos declaratórios 

opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947 (Tema 810), em que se 

buscava modulação dos efeitos, o STF decidiu que o IPCA-E deve ser 

imediatamente aplicado como fator de correção monetária em processos 

contra a Fazenda Pública, afastando a incidência da TR definitivamente. 

10. Reexame necessário parcialmente provido, para reconhecer a 

possibilidade de compensação de eventuais créditos adimplidos 

administrat ivamente. Apelação da UNIÃO desprovida.(AC 

0001408-82.2015.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 11/12/2019 PAG.) 

Desta forma, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para realizar novo 

cálculo, atualizando monetariamente o débito segundo o IPCA-E, mantendo 

os demais parâmetros inalterados. Após, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 dias, ressalvando o prazo em dobro da 

Fazenda Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001911-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Impulsiono o presente feito para intimar as partes do presente feito para 

tomar ciência do trânsito em julgado e requer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002851-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA ABUD SALOMAO OAB - SP140780 (ADVOGADO(A))

ADEMAR MANSOR FILHO OAB - SP168336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FRANCA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002723-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RITA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Em que pese a manifestação da autora no id. 27961692, 

verifico que não decorreu o prazo para a implantação do benefício, nos 

termos do inciso I do artigo 231 do CPC. Assim, aguarde-se o decurso de 

prazo, devendo este ser certificado. Cumpra-se. Às providências. 

Jaciara/MT, 14 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DUARTE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000537-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002691-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001364-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente para intimar as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias sobre os cálculos contadoria reto e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003213-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001202-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE SOUZA BUENO (EXECUTADO)

GABRIELA BUENO ANTONELLI (EXECUTADO)

GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO NAVES DE ASSUNCAO OAB - GO6765 (ADVOGADO(A))

BRENO AYRES MASSA JUNIOR OAB - GO45120 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001202-21.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de exceção de pré-executividade ofertada pelas executadas 

Gabriela Bueno Antonelli e Ilda de Souza Bueno aduzindo a ilegitimidade 

para figurar como corresponsáveis na CDA (id. 21378924). Instada a se 

manifestar, a exequente sustentou que a exceção de pré-executividade 

não é cabível no caso, pois a matéria discutida pelas excipientes carece 

de dilação probatória; e, subsidiariamente, defendeu a possibilidade de 

redirecionamento da execução fiscal quando o nome dos sócios da 

empresa constar expressamente na CDA, incumbindo aos sócios produzir 

provas capazes de desconstituir a presunção de certeza e exigibilidade 

da CDA, o que não fizeram as excipientes in casu (id. 22137739). Os 

autos vieram conclusos. Eis a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa do 

executado, criado pela doutrina e jurisprudência, para discutir, no âmbito 

da própria execução, independentemente de penhora ou depósito, 

matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo 

julgador e independentemente de dilação probatória. Como escreve 

Humberto Theodoro Júnior: “(...) está assente na doutrina e jurisprudência 

atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de 

pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e 

sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se 

referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação 

executiva e seus pressupostos processuais. Admite-se excepcionalmente 

a peça defensiva para acolher exceções materiais, extintivas ou 

modificativas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, 

sem necessidade de produção de outras provas além daquelas 

constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção, mesmo porque 

existe um sistema de insurgência à disposição da executada no Código de 

Processo Civil vigente. In casu, discute-se matéria semelhante àquela 

submetida a julgamento pelo egrégio STJ pelos temas repetitivos 103 e 

104: “Discute-se a responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta 

da CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica”, restando firmada 

a seguinte tese: “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'”. 

Aliás, afeto à sistemática de recurso repetitivo, ainda destaca-se o 

seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. 

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009) Portanto, havendo onus probandi 

ao sócio para demonstrar não ser responsável pelo débito tributário 

conforme entendimento destacado, a matéria não é passível de discussão 

na presente exceção de pré-executividade, pois como mencionado não 

comporta dilação probatória e não há nos autos nem foram trazidas com a 

própria exceção provas que permitam o julgamento da questão. Portanto, 

aplicável a tese firmada no tema repetitivo 104 e súmula 393 do STJ, isto é: 

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”, de modo que não pode ser admitida no presente caso. 

Por estas razões, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução. Deixo de 

condenar a executada/excipiente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários de sucumbência. Em termos de prosseguimento, cite-se a 

empresa executada por oficial de justiça conforme determinado nos 

pronunciamentos de id. 22033030 e 20657622. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara/MT, 1º de agosto de 2019. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001202-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE SOUZA BUENO (EXECUTADO)

GABRIELA BUENO ANTONELLI (EXECUTADO)
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GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO NAVES DE ASSUNCAO OAB - GO6765 (ADVOGADO(A))

BRENO AYRES MASSA JUNIOR OAB - GO45120 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001202-21.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de exceção de pré-executividade ofertada pelas executadas 

Gabriela Bueno Antonelli e Ilda de Souza Bueno aduzindo a ilegitimidade 

para figurar como corresponsáveis na CDA (id. 21378924). Instada a se 

manifestar, a exequente sustentou que a exceção de pré-executividade 

não é cabível no caso, pois a matéria discutida pelas excipientes carece 

de dilação probatória; e, subsidiariamente, defendeu a possibilidade de 

redirecionamento da execução fiscal quando o nome dos sócios da 

empresa constar expressamente na CDA, incumbindo aos sócios produzir 

provas capazes de desconstituir a presunção de certeza e exigibilidade 

da CDA, o que não fizeram as excipientes in casu (id. 22137739). Os 

autos vieram conclusos. Eis a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa do 

executado, criado pela doutrina e jurisprudência, para discutir, no âmbito 

da própria execução, independentemente de penhora ou depósito, 

matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo 

julgador e independentemente de dilação probatória. Como escreve 

Humberto Theodoro Júnior: “(...) está assente na doutrina e jurisprudência 

atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de 

pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e 

sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se 

referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação 

executiva e seus pressupostos processuais. Admite-se excepcionalmente 

a peça defensiva para acolher exceções materiais, extintivas ou 

modificativas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, 

sem necessidade de produção de outras provas além daquelas 

constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção, mesmo porque 

existe um sistema de insurgência à disposição da executada no Código de 

Processo Civil vigente. In casu, discute-se matéria semelhante àquela 

submetida a julgamento pelo egrégio STJ pelos temas repetitivos 103 e 

104: “Discute-se a responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta 

da CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica”, restando firmada 

a seguinte tese: “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'”. 

Aliás, afeto à sistemática de recurso repetitivo, ainda destaca-se o 

seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. 

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009) Portanto, havendo onus probandi 

ao sócio para demonstrar não ser responsável pelo débito tributário 

conforme entendimento destacado, a matéria não é passível de discussão 

na presente exceção de pré-executividade, pois como mencionado não 

comporta dilação probatória e não há nos autos nem foram trazidas com a 

própria exceção provas que permitam o julgamento da questão. Portanto, 

aplicável a tese firmada no tema repetitivo 104 e súmula 393 do STJ, isto é: 

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”, de modo que não pode ser admitida no presente caso. 

Por estas razões, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução. Deixo de 

condenar a executada/excipiente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários de sucumbência. Em termos de prosseguimento, cite-se a 

empresa executada por oficial de justiça conforme determinado nos 

pronunciamentos de id. 22033030 e 20657622. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara/MT, 1º de agosto de 2019. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001202-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE SOUZA BUENO (EXECUTADO)

GABRIELA BUENO ANTONELLI (EXECUTADO)

GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO NAVES DE ASSUNCAO OAB - GO6765 (ADVOGADO(A))

BRENO AYRES MASSA JUNIOR OAB - GO45120 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001202-21.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de exceção de pré-executividade ofertada pelas executadas 

Gabriela Bueno Antonelli e Ilda de Souza Bueno aduzindo a ilegitimidade 

para figurar como corresponsáveis na CDA (id. 21378924). Instada a se 

manifestar, a exequente sustentou que a exceção de pré-executividade 

não é cabível no caso, pois a matéria discutida pelas excipientes carece 

de dilação probatória; e, subsidiariamente, defendeu a possibilidade de 

redirecionamento da execução fiscal quando o nome dos sócios da 

empresa constar expressamente na CDA, incumbindo aos sócios produzir 

provas capazes de desconstituir a presunção de certeza e exigibilidade 

da CDA, o que não fizeram as excipientes in casu (id. 22137739). Os 

autos vieram conclusos. Eis a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa do 

executado, criado pela doutrina e jurisprudência, para discutir, no âmbito 

da própria execução, independentemente de penhora ou depósito, 

matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo 

julgador e independentemente de dilação probatória. Como escreve 

Humberto Theodoro Júnior: “(...) está assente na doutrina e jurisprudência 

atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de 

pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e 

sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se 

referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação 

executiva e seus pressupostos processuais. Admite-se excepcionalmente 

a peça defensiva para acolher exceções materiais, extintivas ou 

modificativas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, 

sem necessidade de produção de outras provas além daquelas 

constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção, mesmo porque 

existe um sistema de insurgência à disposição da executada no Código de 

Processo Civil vigente. In casu, discute-se matéria semelhante àquela 

submetida a julgamento pelo egrégio STJ pelos temas repetitivos 103 e 

104: “Discute-se a responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta 

da CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica”, restando firmada 

a seguinte tese: “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'”. 

Aliás, afeto à sistemática de recurso repetitivo, ainda destaca-se o 

seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 
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SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. 

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009) Portanto, havendo onus probandi 

ao sócio para demonstrar não ser responsável pelo débito tributário 

conforme entendimento destacado, a matéria não é passível de discussão 

na presente exceção de pré-executividade, pois como mencionado não 

comporta dilação probatória e não há nos autos nem foram trazidas com a 

própria exceção provas que permitam o julgamento da questão. Portanto, 

aplicável a tese firmada no tema repetitivo 104 e súmula 393 do STJ, isto é: 

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”, de modo que não pode ser admitida no presente caso. 

Por estas razões, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução. Deixo de 

condenar a executada/excipiente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários de sucumbência. Em termos de prosseguimento, cite-se a 

empresa executada por oficial de justiça conforme determinado nos 

pronunciamentos de id. 22033030 e 20657622. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara/MT, 1º de agosto de 2019. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000081-21.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL BATISTA DE JESUS (INVENTARIANTE)

M. B. P. D. J. (REQUERENTE)

MARIELLY PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

ELAUANE BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

ERISLAINE BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA BASILIO DE JESUS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000081-21.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Compulsando a petição inicial verifico que na certidão de óbito acostada 

há a declaração de uma das filhas de que a falecida mantinha união 

estável à época do óbito, contrariando o que foi relatado na inicial. 

Ademais, vejo que não há documentos nos autos que comprovem a 

relação da falecida com a empresa Porto Seguro Negócios Imobiliarios 

S.A. Assim, intimem-se os requerentes para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, esclarecendo o ocorrido, bem como tragam aos autos 

documentos que comprovem a relação da falecida junto à empresa Porto 

Seguro e, por fim, considerando o que dispõe o provimento nº 56/2016 do 

CNJ, deverá acostar Certidão Negativa de Testamento. Após, tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara - MT, 15 de 

janeiro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUFINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001554-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Intime-se. Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002920-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE LIMA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000840-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Antes de analisar os pedidos da exequente, determino que 

traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens 

junto ao CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços 

Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET ou 

PROCOB. Após, voltem os autos conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002723-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RITA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003102-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001746-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISALINA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

impulsiono o presente feito para intimar as partes para manifestar no 

prazo legal a cerca da pericia medica e requerer o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003076-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (impulsiono os presentes 

autos, para intimação da parte interessada, para no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência complementar do Oficial de Justiça 

com base nos dados acima indicados, devendo ser depositada nos termos 

do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001019-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. S. (REQUERIDO)

 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora a cerca da certidão 

de ID 27646267 a cerca de diligências complementares

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000378-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI RODRIGUES MENDONCA (REQUERIDO)

GILSON RODRIGUES (REQUERIDO)

GERALDO RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000088-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C MOREIRA AGRICOLA (REQUERIDO)

JACQUELINE CANDIDA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000088-13.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico a ausência de comprovante de recolhimento 

de custas. Desta forma, intime-se a parte interessada para, no prazo de 

30 (trinta) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de devolução da missiva precatória, conforme artigos 

388, parágrafo único e 390 da CNGC. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002007-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002019-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001929-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CABRAL GALINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOKFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002010-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEY TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002869-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002348-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002864-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO TEIXEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002193-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003291-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE VIRIATO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro foi 

oposta no prazo legal. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a Impugnação e documentos retro, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003138-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORIO E LEONELLO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001554-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIRGINIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003350-05.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

A emenda à inicial apresentada está dissonante com o pronunciamento de 

id. 28064978, ao passo que novamente acostou comprovante de 

endereço em nome de terceiro, sem comprovar a relação jurídica com ele. 

Consigno que o documento é imprescindível considerando as regras de 

competência pelo deve estar em nome do próprio requerente. Desta forma, 

intime-a para completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando aos 

autos cópia de comprovante de endereço atual em seu nome ou 

comprovando a relação jurídica com a pessoa indicada no comprovante de 

endereço acostado, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara - MT, 20 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABOR CURY MUSSY E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NABOR CURY MUSSY (EXECUTADO)

BRUNA YARA BATISTA CURY (EXECUTADO)

ANGELA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, no prazo 

de 15 dias, sob pena de suspensão do processo. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Às providências. Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002867-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo legal, manifestarem sobre 

o laudo juntado no id. 28110650. Ainda, certifique-se o Sr. Gestor, quando 

ao cumprimento do ofício juntado no id. 26188497. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

20 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002875-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJILA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido pessoalmente para indicar a localização 

do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em ato 

atentatório à dignidade da Justiça e em multa de até 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do débito, nos moldes dos artigos 77, inciso IV, § § 1 e 2º e 

774, parágrafo único, ambos do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se e 

diga a parte autora, em 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63766 Nr: 744-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paulina de Souza, BENEDITA PAULINA 

DA COSTA, ANTONIO CANDIDO DA COSTA, ARLETE CANDIDO DA 

COSTA, BENEDITO ANTONIO DE SOUZA, MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, 

BENEDITO TIBURCIO DE SOUZA, ERIDAN CARNEIRO DE SOUZA, SILVONE 

JOSÉ DA SILVA, BENOISE PAULINA DE SOUZA, MARINA PEREIRA DE 

SOUZA, BENIZETE PAULINO DE SOUZA, MAURI TIBURCIO DE SOUZA, 

NEUZA IZABEL DE MENEZES, MARINA PEREIRA DE SOUZA, JAIRO VIANA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Sentença.Vistos e examinados.(...)Por fim, a inventariante apresentou as 

respectivas certidões negativas de débitos fiscais Junto às Fazendas 

Públicas Federal e Municipal (ref. 130).Os autos vieram conclusos.É o 

breve relato.Fundamento e decido.Os autos tramitaram regularmente, 

tendo sido obedecida as exigências legais.Não existe impugnação quer 

quanto aos bens ou quanto ao instrumento de partilha.Assim, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, homologo a partilha apresentada, 

atribuindo àqueles nela contemplados os respectivos quinhões 

mencionados, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiros.Com o 

trânsito em julgado desta sentença homologatória, determino a expedição 

da carta de adjudicação em favor de JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, 

brasileiro, casado, produtor rural, inscrito no CPF nº 255.158.371-34 e RG 

nº 384.721 SSP/MT e sua esposa MARIA AUXILIADORA DAMACENA 

RODRIGUES, brasileira, casada, professora aposentada, inscrita no CPF 

nº 314.475.971-68 e RG nº 365.835 SSP/MT, conforme cópia da Escritura 

Pública de Cessão de Direitos Hereditários de ref. 117.Intimem-se as 

fazendas públicas das esferas federal, estadual e municipal para fins de 

lançamento administrativo de eventuais impostos de transmissão ou 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária 

(art. 659, § 2º, segunda parte e art. 662, § 2º, ambos do 

CPC).Oportunamente, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 31 de outubro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21223 Nr: 2856-17.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.F. DOS SANTOS MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO ME, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Por estas razões, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, reconhecendo a ocorrência da decadência em 

relação ao crédito tributário perseguido nos presentes autos conforme 

fundamentação supra, nos termos dos artigos 156 e 173, I, ambos do CTN 

e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal.Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 18 de novembro de 2019.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 8694-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55840 Nr: 330-96.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA MARIA PAVEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVERALDO NEVES - OAB:53697, 

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:18874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de 

declaração opostos por tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não 

restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do 

CPC.Consequentemente, mantém-se incólume a sentença 

proferida.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara - MT, 18 de 

novembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110504 Nr: 1424-40.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCSX, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO DE SOUZA XAVIER, Cpf: 

01380703182, Rg: 17639239, Filiação: Rosa Maria Xavier de Souza e 

Floreni de Souza, data de nascimento: 15/02/1984, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, convivente, ajudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 0,00 (), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que restaram infrutíferas 

todas as tentativas de localização do executado, defiro o pedido de ref. 67 

para determinar a citação por Edital da parte executada, com prazo de 30 

(trinta) dias.Após, não comparecendo o executado nos autos, NOMEIO o 

Núcleo Criminal da Defensoria Pública para atuar como curadora especial 

do executado, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de setembro de 2019.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Resumo da Inicial: RENAN CRISTIAN SANTOS XAVIER, menor impúbere, 

representado neste ato por sua avó materna, a Sr.ª MARIA DE SOUZA 

SANTOS, brasileira, viúva, portadora do RG nº 575.116 SSP/MT e CPF n° 

415.335.001-00, residente e domiciliada na Rua Jaciporã, nº 150, Santo 

Antônio em Jaciara-MT, telefone (66) 99956-5702, não possui endereço 

eletrônico, vem através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS Em desfavor de 

RODRIGO DE SOUZA XAVIER, brasileiro, portador do RG nº 1763923-9 

SSP/MT e CPF nº 013.807.031-82 , residente e domiciliado na Fazenda 

Pedro Grande em Jaciara-MT, pelos motivos fáticos seguintes passam a 

expor: A parte Autora informa não possuir endereço eletrônico, destarte, 

não há infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do Código de 

Processo Civil. - DOS FATOS Conforme pode ser constatado pela 

sentença judicial no processo de código 102901 do CEJUSC da Comarca 

de Jaciara-MT, o assumiu a obrigação de a pagar ao exequente, a título de 

pensão alimentícia, a importância de 21,34% (vinte e um vírgula trinta e 

quatro por cento) do salário mínimo vigente no país. O executado deixou 

de cumprir o acordado, encontrando-se inadimplente nos meses de 

dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. Vale ressaltar que, diante 

da impossibilidade de acordo com o executado, demonstrando o flagrante 

desrespeito, tanto com seu filho quanto com a justiça, não resta ao 

exequente alternativa, senão propor a presente execução de alimentos 

cobrando a importância de R$ 615,60 (seiscentos e quinze reais e 

sessenta centavos), referente às prestações não pagas dos meses de 

dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, conforme planilha de 

débitos anexo. - DO DIREITO Trata-se de título executivo judicial, que fixa a 

pensão alimentícia a ser paga pelo executado e que não foi cumprido pelo 

mesmo, podendo dessa maneira ser executado, com o intuito de receber o 

valor devido e consequentemente prestar melhor assistência ao menor. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 22 assim preconiza: 

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Aplica ao caso em 

tela o artigo 528, §§ 3,4,5, e 7 do Código de Processo Civil, verbis: dessa 

maneira ser executado, com o intuito de receber o valor devido e 

consequentemente prestar melhor assistência ao menor. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente em seu Art. 22 assim preconiza: “Art. 22. Aos 

pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais”. Aplica ao caso em tela o artigo 528, §

§ 3,4,5, e 7 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 528. No cumprimento 

de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de 

decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) 

dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. § 1° Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2° Somente 

a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento. § 3° Se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1°, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4° A prisão será cumprida em regime 

fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5° O 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. § 6° Paga a prestação alimentícia, o juiz 

suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. § 7° O débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo. § 8° O exequente pode optar por 

promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos 

do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será 

admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a 

concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o 

exequente levante mensalmente a importância da prestação. § 9° Além 

das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode 

promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao 

pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. - DOS 

PEDIDOS Diante o exposto, requer: A. Sejam concedidos ao requerente os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do 

Código de Processo Civil; B. A citação do executado no endereço 

indicado, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito apurado ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo sob pena de 

prisão de 1 (um) a 3 (três) meses em regime fechado, nos termos do art. 

528, §§ 3º, 4º, 5º e 7º do Código de Processo Civil; C. Caso o executado, 

em 3 (três) dias, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, requer seja 
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protestado o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 528, §1° do Código de Processo Civil, bem como, em caso 

de não pagamento do débito alimentar, requer a inclusão do nome do 

executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3° do 

Código de Processo Civil; D. Ainda, em caso de não pagamento do débito 

alimentar, requer a expedição de certidão ao cartório de registro de 

imóveis e ao DETRAN, informando que recai ação de execução de 

alimentos sobre o executado, para fins de averbação no registro de 

imóveis e veículos, nos termos do art. 792, II do Código de Processo civil; 

E. Em caso de não pagamento do débito alimentar, requer sejam os autos 

encaminhados ao Ministério Público para apuração de crime de abandono 

material; F. A condenação do executado nas custas processuais, 

honorários advocatícios e demais cominações legais, requerendo o seu 

pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

mediante depósito no Banco nº 001- Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, 

conta corrente nº 1.041.050-3. Protesta provar o alegado por todos os 

meios de prova admitidos em direito. Dá-se à causa o valor de R$ 615,60 

(seiscentos e quinze reais e sessenta centavos). Termos em que, Pede 

Deferimento. Jaciara - MT, 20 de fevereiro de 2018 DENIS THOMAZ 

RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO

Jaciara, 21 de novembro de 2019

Luzia Caroline de Lucena Batista Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 122552 Nr: 740-40.2014.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTALR, ZDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por WEVERTON THIAGO ARCENO 

LOPES RODRIGUES, representado por sua genitora, a Sr.ª ZILDINETI DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, em desfavor de WEDSON ARCENO LOPES, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Com inicial vieram os documentos.

Realizada audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, 

conforme termo anexado à ref. 27.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando o feito, verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, 

do CPC.

Tendo em vista que a transação ocorreu antes da sentença, as partes 

ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, do CPC.

Em relação ao pedido de realização de estudo psicossocial e realização 

de audiência para fixação das visitas, indefiro o pedido, haja vista que o 

presente feito se limita ao pedido de fixação de alimentos, devendo a parte 

interessada ingressar com pedido de regulamentação de visita, caso 

deseje.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com 

as devidas baixas e anotações.

Ciência à DPE.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 1646-86.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIVINO FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA AMARO 

MAGLIARELLI GAMA BAIA - OAB:144274

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 157, e SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do art. 

921, do CPC).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70213 Nr: 11933-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A contra EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS-ME, ambos 

qualificados na petição inicial.

Inicialmente, a ação foi convertida para ação de execução (ref. 105).

 Ademais, a parte executada, devidamente citada à (ref. 122), deixou 

decorrer o prazo para pagamento da dívida.

Por fim, mesmo intimada via DJE e pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção, manteve-se inerte, conforme certidão de 

ref. 136 .

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente fora intimada via 

DJE (ref. 126), bem como pessoalmente por correspondência enviada 

para o seu endereço (ref. 135), para dar prosseguimento ao feito 

requerendo o que entender de direito, contudo, nada manifestou.
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Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos o exequente não se manifesta nos autos há 

mais de 01 (um) ano.

Assim, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa por parte 

da exequente, e a extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106188 Nr: 9203-80.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IXG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDDL, DXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYARA DAMIANA DANTAS DE LARA, 

Cpf: 01638542112, Rg: 254542-4, Filiação: Marli Alves Dantas e Jair 

Pinheiro de Lara, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: IVONETE XERES GONÇALVES DA SILVA, brasileira, 

casada, do lar, portadora do RG nº 3050217-9 SESPMT e do CPF nº 

272.317.802-10, residente e domiciliada na Rua Sem Denominação no 

Distrito de Celma-MT, telefone (66) 9971-1212 e (66) 99645-9677, não 

possui endereço eletrônico, vem a este Juízo, pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem para apresentar pedido de 

GUARDA Da menor DHYEILLEN AMANY DANTAS GONÇALVES, nascido 

no dia 09 de Junho de 2006, em desfavor de MAYARA DAMIANA 

DANTAS DE LARA, brasileira, portadora do RG desconhecidos residente e 

domiciliado na Rua Travessa Projetada II , Nº 85, Centro-A em 

Rondonópolis-MT, não possui endereço eletrônico e DONALDO XERES 

GONÇALVES, brasileiro, portador do RG CPF de nº desconhecidos, 

residente e domiciliado na Rua Anchieta, nº 105, Bairro Vila Borges em Rio 

Verde-GO, não possui endereço eletrônico. (desde já requer a 

complementação, nos termos do artigo 319, §§ 1º a 3º, do CPC). Pelos 

fundamentos de fato e jurídicos que se seguem: OS FATOS A requerente 

é avó paterna da menor DHYEILLEN AMANY DANTAS GONÇALVES, 

conforme se atesta através da certidão de nascimento anexo. A menor 

encontra-se sob a guarda de fato da avó materna A requerida, Sr.ª 

Mayara, encontra-se casada e seu atual marido não tem uma boa relação 

com a menor, fazendo com que a genitora não manifeste interesse na 

guarda da criança. O genitor da menor, ora requerido, não apresenta 

condições de proporcionar os cuidados necessários para proporcionar 

uma boa vida à menor. A avó materna, aquela que exerce a guarda de 

fato da menor, tem problemas de saúde e também não tem condições de 

permanecer como responsável da criança. Insta salientar que a 

requerente é uma pessoa de conduta irrepreensível, que deseja assumir 

as obrigações decorrentes da guarda da menor, consistente na prestação 

de assistência material, moral e educacional, na forma do art. 33, do ECA. 

Ressalto que a guarda é necessária para que a menor possa se ver 

representada em todos os atos que pratica, sendo certo que os 

requeridos deixam a desejar nos cuidados de sua filha. Diante do exposto, 

a requerente pretende obter judicialmente a guarda total da menor, para 

educá-la e zelar pela segurança, saúde e bem estar, garantindo a 

efetividade do direito à dignidade de que trata o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nos seus artigos 15, 17 e 18, na seara moral, material e 

educacional. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO Discutiu-se na doutrina e na jurisprudência sobre a 

possibilidade de avós postularem pela guarda de seus netos. Com a 

evolução dos julgados do STJ, hoje é pacífico o seu cabimento, conforme 

se infere dos Resps 1.186.086, 993458 e 945.238. Nestes julgados restou 

consignado que a Constituição da República estabeleceu como princípio 

base a proteção integral (art. 227 e § 1º). Diante disso, a Constituição deu 

efetividade à Convenção Internacional dos Direitos da Criança e 

Adolescente. Esta convenção, em sua cláusula 3.1 prevê que todas as 

ações relativas a crianças devem considerar, primordialmente, o interesse 

maior da criança. O princípio do melhor interesse da criança é o vetor 

interpretativo que deve ser utilizado pelo julgador. Concluindo, restou 

positivado que se deve admitir, de forma excepcional, o deferimento da 

guarda da menor a avó que a mantém e, nesta medida, desfruta de 

melhores condições de promover-lhe a necessária assistência. Com base 

nesse entendimento, o STJ entende ser perfeitamente possível o pedido 

de guarda realizado pelos avós. DA GUARDA A guarda é o instituto que 

visa prestar assistência material, moral e educacional à criança e ao 

adolescente, regularizando o estado da posse de fato, conforme prevê o 

art. 1583 e ss. do Código Civil de 2002, verbis: Art. 1.583. A guarda será 

unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008)’’. 

§ 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda 

compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 

deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes 

ao poder familiar dos filhos comuns. § 2o A guarda unilateral será atribuída 

ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, 

mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas 

relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e segurança; III – 

educação. § 3o A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a 

detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Art. 1.583. A guarda 

será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de O 

STJ tem reiterados julgados referentes à guarda, a exemplo do Resps 

1.186.086, 993458 e 945.238. Nestes julgados restou consignado que a 

Constituição da República estabeleceu como princípio base a proteção 

integral (art. 227 e § 1º). Assim, a Constituição deu efetividade à 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Esta 

convenção, em sua cláusula 3.1 prevê que todas as ações relativas a 

crianças devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 

O princípio do melhor interesse da criança é o vetor interpretativo que 

deve ser utilizado pelo julgador. Sobre o tema, assim decidem os Tribunais 

Pátrios: FILHOS - GUARDA E POSSE - INTERPRETAÇÃO LEGAL – 

PRIORIDADE- DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GUARDA. 

Pretende a requerente que a menor fique sob sua guarda, haja vista, sem 

sombra de dúvida, apresentar melhores condições para exercê-la e ter a 

melhor aptidão para propiciar a ela afeto, segurança, saúde e educação. É 

certo que a colocação em família substituta é medida excepcional. No 

caso, no entanto, a menor continuará a ser criada no seio de sua família, 

situação autorizada pelo artigo 19 do ECA. Saliento, por oportuno, que o 

pedido de guarda não mantém nenhuma relação com a chamada guarda 

previdenciária, proibida pelos Tribunais Superiores. A requerente, por seu 

turno, demonstra que tem residência fixa neste foro e demonstra ter 

condições de arcar com o encargo da guarda e responsabilidade de sua 

neta. Desta feita, a guarda da menor à requerente implicará em vantagem 

para a criança, vez que ficará amparada nos aspectos moral, psicológico, 

material e educacional por parte de sua guardiã, devendo-se observar o 

princípio do melhores interesse da criança. Observo, por fim, que a guarda 

não é definitiva, nem mesmo tem o condão de extinguir o poder familiar, o 

que torna a situação perfeitamente reversível, nos termos do artigo 35 do 

ECA. b) A CONCESSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR À 

REQUERENTE; c) a citação dos Requeridos para, querendo, responder os 

termos dos presentes pedidos, sob pena de revelia; d) A designação de 

audiência de conciliação; e) A complementação da qualificação das 

partes, se necessário, nos termos do artigo 319 do CPC; f) Se o caso, 
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seja intimado o Ministério Público; g) Seja determinada a intimação pessoal 

do Defensor Público; Protesta provar o alegado por todos os meios de 

prova admitidos em direito. Dá-se à causa o valor de R$ 937,00, para 

efeitos legais. Termos em que, Pede deferimento. Jaciara - MT, 30 de 

Novembro de 2017. DENIS THOMAZ RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO

Despacho/Decisão: Visto, etc. Trata-se de pedido da parte requerente 

pela realização de diligências judiciais visando obtenção de endereços da 

requerida, por meio de expedição de ofícios costumeiros. Pois bem. Diante 

do exaurimento das diligências e a fim de conferir celeridade na prestação 

de serviços pelo Poder Judiciário, defiro o pedido formulado. Sendo assim, 

os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a busca dos 

possíveis endereços da requerida (CPF n. 016.385.421-12) pelos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD. Sendo frutífera a diligência, cumpra-se nos termos 

do despacho inicial. Lado outro, cite-se o requerido Donaldo Xeres 

Gonçalves no endereço indicado à ref. 70, nos termos do despacho inicial. 

Restando todas as diligências infrutíferas, CITE-SE AMBOS POR EDITAL, 

com prazo de 20 (vinte) dias. Desde já, nomeio o núcleo criminal da DPE 

como curadora especial, devendo esta ser intimada. Após, vista ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 05 de junho de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 10 de dezembro de 2019

Luzia Caroline de Lucena Batista Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5607 Nr: 1186-85.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD.

Pois bem.

Inicialmente, proceda à conversão do feito, nos termos da decisão de fl. 

240.

Lado outro, compulsando os autos, verifico que a penhora via Bacenjud 

restou infrutífera, conforme extratos acostados às fls. 241/242.

Assim é que, intimado a indicar bens à penhora, vem o exequente 

requerer diligência pelo Juízo, sem que ao menos tenha comprovado que 

realizou busca no intuito de localização de bens do devedor.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem a seu 

dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou seguimento ao 

agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido 

de consulta ao Renajud em razão de que não houve estogamento de 

meios possíveis de localização de bens em nome dos executados. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/07/2011).

“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA 

PARTE JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011).

Assim, indefiro o pedido de buscas de bens via Renajud.

Portanto, determino a intimação da exequente para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome 

dos executados, bem como indicar veículos que possam ser restringidos 

via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN, sob pena de remessa dos autos 

ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99526 Nr: 5854-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRANI MARIO LOTTICI, DENISE TEREZINHA 

FLESSAK LOTTICI, IRANI MARIO LOTTICI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RENATO ESTEVÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99113 Nr: 5700-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLENIR SANTANA DOS SANTOS FANAIA, Dra Soraya 

Kaffashi Soares Castro - CRM 2311-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88719 Nr: 738-82.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CEZAR BUENO DE SOUZA, LAURA BUENO DE 
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SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97354 Nr: 4836-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP CONSTRUÇÕES, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO TRANSPAULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR CAMARGO SAMPAIO - 

OAB:385092

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72052 Nr: 12565-61.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RAMOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67588 Nr: 2093-98.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar acerca da implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106264 Nr: 9241-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26425 Nr: 3037-47.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. ROCHA DOS SANTOS-ME, ANTONIO ROCHA 

SANTOS, ELZI ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Geraldino - 

OAB:9056, Ulisses Garcia Neto - OAB:11512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA - OAB:2530/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26873 Nr: 361-92.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ELSANGELA COSMI 

CORSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a manifestação 

acerca de Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de 

direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1009 de 2710



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54249 Nr: 2728-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição e 

documetos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45271 Nr: 129-12.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, AUTO 

MAYRA LTDA, SAGA PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Pereira - 

OAB:36.921 - GO, Celso de Faria Monteiro - OAB:17298-A/MT, Edson 

Ritter - OAB:15.465 - MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, 

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - 

OAB:21.476 - MT, Selma Fernandes da Cunha - OAB:15.600 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33980 Nr: 1537-72.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105534 Nr: 8878-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77228 Nr: 1185-07.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTAPF, APAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85741 Nr: 5021-85.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a impalantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49125 Nr: 841-65.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSSE BRASIL 1 COMÉRCIO LTDA (COSSE 

COUTURE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21136 Nr: 2766-09.2006.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ROBERTO MOREIRA RIBAS.

Com a inicial vieram os documentos, às fls. 02/17.

Recebida à inicial e deferida a liminar à fl. 20.

À fl. 24-vº houve a tentativa de busca e apreensão do veículo, a qual 

restou infrutífera.

Entre um ato e outro, a autora foi intimada, tanto através de seu patrono, 

como pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, contudo manteve-se inerte conforme certidões de fls. 47/49.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 10 (dez) anos, verifica-se nítido, portanto, o abandono 

da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Custas remanescentes se houver, pela autora.

Intime-se.

Ainda, revogo a liminar deferida à fl. 20.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 2646-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA RIBEIRO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/O

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos da exequente de fl. 128, determino que 

traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens 

junto ao CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços 

Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), DETRANNET e PROCOB.

Ainda, no mesmo prazo, traga planilha atualizada do débito.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74291 Nr: 225-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Novaes/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473A MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 1368-85.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DE VLIEGER MARTELLI, K.L.D. 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229-OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, KARINA 

DOS SANTOS MACIEL - OAB:18943/GO, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos etc.

 Conforme determinado à fl. 270, a autora deveria trazer aos autos 03 

orçamentos detalhados, feitos por outros peritos/empresas de 

reconhecimento nacional neste tipo de procedimento, devidamente 

capacitados para que reste provado se há ou não excesso no valor 

cobrado pelo perito já nomeado, sob pena de homologação do valor 

proposto.

Entretanto, a autora não cumpriu a contento o que fora determinado, vez 

que esta magistrada desconhece os peritos que apresentaram os 

orçamentos de fls. 284/288.

Portanto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, 

apresente orçamento detalhado do trabalho a ser realizado por aqueles 

peritos, bem como currículo com a comprovação da especialização.

Cumprida a diligência, determino sejam encaminhados os orçamentos à 

empresa nomeada, devendo manifestar-se a respeito, no prazo de 15 

dias.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara-MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55601 Nr: 122-15.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FERREIRA DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1011 de 2710



 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Acórdão retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61407 Nr: 3870-55.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE FATIMA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, promova a mudança de classe processual destes autos para 

cumprimento de sentença.

Assim, determino que seja encaminhado ofício à Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais – APSADJ, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 

nº 553, 9º Andar, em Cuiabá/MT, determinando a implantação do benefício 

previdenciário, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa-diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo 

de eventual crime de desobediência por parte do responsável.

Instrua o supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

Em sequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação, 

EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, sem 

necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66832 Nr: 1759-64.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, promova a mudança de classe processual destes autos para 

cumprimento de sentença.

Assim, determino que seja encaminhado ofício à Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais – APSADJ, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 

nº 553, 9º Andar, em Cuiabá/MT, determinando a implantação do benefício 

previdenciário, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa-diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo 

de eventual crime de desobediência por parte do responsável.

Instrua o supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

Em sequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação, 

EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, sem 

necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85108 Nr: 4722-11.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA, ADA, DJDA, PDAM, CDA, ADA, JVDP, 

DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028-B/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, 

Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:6174/MT

 Certifico e dou fé, que compulsando os autos, verifica-se que a certidão 

de decurso de prazo de ref. 169 deve ser desconsiderada, sendo 

protanto, as contrarrazões apresentadas à ref. 174, tempestivas.

Desta forma, ante o acima certificado, consequência lógica é que o 

Recurso Adesivo de ref. 175, também é tempestivo.

Assim sendo, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 102918 Nr: 7595-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil Nunes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Vê-se da juntada da precatória de ref. 98, que o prazo para a implantação 

do benefício ainda não transcorreu.

Assim, aguarde-se o decurso de prazo.

Após, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66727 Nr: 1734-51.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DE JESUS BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a expedição dos Alvarás retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para para que, 

no prazo de 15 (quinze), se manifeste acerca de eventual saldo 

remanescente, conforme despacho de ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101603 Nr: 6874-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SOUZA ARANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a expedição dos Alvarás retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para para que, 

no prazo de 15 (quinze), se manifeste acerca de eventual saldo 

remanescente, conforme despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 6592-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CÉSAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, §11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64329 Nr: 949-89.2015.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLIANE PRISCILA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ILMA FONTANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Portanto, conheço dos embargos de declaração opostos tempestivamente 

e, no mérito, dou-lhes provimento e passo a sanar a omissão 

reconhecida:“Assim, atenta ao acordo realizado nos autos Código 126821, 

juntado à ref. 90, determino seja oficiado ao INSS para que, no prazo de 

15 dias, reative o benefício de Pensão por Morte – NB 155.847.111-9, 

concedido em favor da requerida Maria Ilma Fontaneli.Em igual prazo, 

deverá o INSS quais valores foram acumulados durante o período em que 

o beneficío permaneceu suspenso, informando ainda a possibilidade de 

depositá-los judicialmente ou se somente poderá se dar mediante 

expedição de RPV/precatório.Caso seja possível o deposito judicial, desde 

já deverá efetuar o depósito em juízo dos valores retroativos.”Aportando 

aos autos a resposta do INSS, tornem os autos conclusos.Publique-se. 
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Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68175 Nr: 11259-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLIANE PRISCILA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506 - MT

 Vistos.DARLIANE PRISCILA SILVA DE SOUZA propôs a presente ação 

cautelar de exibição de documentos e pagamento provisório, em desfavor 

de HSBC Seguros S/A, alegando em síntese, que convivia em União 

Estável com o de cujus Gilcimar Ricardo de Souza, e que após ter 

postulado ao banco requerido os documentos relacionados ao seguro de 

vida contratado, o mesmo deixou não efetuou a entrega dos documentos 

bem como não efetivou o pagamento do seguro.Após regular trâmite, a 

presente ação foi julgada improcedente (ref. 21), tendo em vista que a 

autora não comprou que solicitou os documentos junto à seguradora 

requerida, não havendo prova da resistência da requerida em relação à 

apresentação dos documentos solicitados na inicial.Restou improcedente 

também o pedido de suspensão provisória do pagamento do seguro, ante 

a ausência de propositura da ação principal.Por fim, a autora comparece 

aos autos, informando que as partes entabularam acordo nos autos da 

Ação de Reconhecimento de União Estável Código 126821, requerendo 

que seja determinado à Seguradora HSBC que pague às partes da 

presente ação o seguro que entendem devido.Entretanto, o pedido merece 

ser indeferido. Explico.É que, conforme já dito, a presente trata-se de ação 

cautelar de exibição de documentos e pagamento provisório, em desfavor 

de HSBC Seguros S/A, que foi julgada improcedente, revogando a liminar 

deferida.Assim, a suspensão de eventual pagamento, deferida 

liminarmente, já foi revogada por ocasião da prolação da sentença de ref. 

21, cabendo a parte interessa requerer administrativamente o pagamento 

perante a seguradora e, caso haja negativa de pagamento, deverá lançar 

mãos dos meios legais para receber os valores que entende devido, seja 

por meio de ação de cobrança, execução ou qualquer outro que se possa 

determinar à requerida o pagamento do seguro.Portanto, indefiro o pedido 

formulado à ref. 53.Retornem os autos ao arquivo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 17 de 

dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33137 Nr: 702-84.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, SÍLVIA MACHADO 

MUCHAGATA - OAB:, WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:25589-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341 SP

 “ISSO EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos veiculados na ação 

ordinária movida por espólio de Ermínio Ghisleni Rosa contra o BANCO DO 

BRASIL S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos 

do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para (a) declarar a 

inaplicabilidade do reajuste de 84,32% ao contrato de fl. 29-v., 

reconhecendo a aplicabilidade do índice no percentual de 41,28%, de 

acordo com a BTNF do mês de março de 1990; (b) limitar os juros 

remuneratórios ao limite legal de 12% ao ano; (c) declarar a 

impossibilidade de capitalização mensal dos juros, devendo ela ser 

semestral; (d) e condenar o réu à repetição do indébito, de forma simples, 

a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, a contar 

da efetiva cobrança indevida.”Aportando aos autos o laudo pericial, 

manifestem-se as partes em 15 dias.Após, conclusos.Cumpra-se e 

expeça-se o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 17 de dezembro de 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108154 Nr: 295-97.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes à ref. 77.Por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Isentos de custas 

processuais por serem pobres na forma da Lei 1.060/50 e do art. 98, do 

NCPC.Expeça-se o termo de guarda da criança e do adolescente em favor 

de ANTONIO CESAR MOSER. Após, arquivem-se os autos, com baixa nos 

registros.Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, 

conforme disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: “Art. 

914. A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa 

a intimação das partes e de seus patronos”.Sem custas.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Ciência ao MPE.Às providências.Jaciara/MT, 17 

de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51795 Nr: 350-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA, RICARDO MARQUES DE 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Acórdão retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 3553-57.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDSON BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 133119 Nr: 3815-31.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MS

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28039 Nr: 1582-13.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o 

pagamento da dívida segundo consta do cálculo judicial homologado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54747 Nr: 3184-97.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA TOMAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 220-78.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Carneiro Rosi - 

OAB:71.639 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:MT 5026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte requerida, para no prazo legal, 

indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, banco, 

favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos valores 

penhorados/depositados nos autos, conforme despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100756 Nr: 6543-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ALOVISI BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Vistos etc.

Trata-se de manifestação da executada, na qual arguiu a 

impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 26.363, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, alegando tratar-se de bem de 
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família, ref. 61.

Com vista dos autos, a exequente pleiteou o afastamento da alegação de 

impenhorabilidade do bem.

Decido

 A Lei nº 8.009/1990 prevê a impenhorabilidade do bem de família, assim 

considerado o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar, 

senão vejamos:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

(...)

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente”.

No caso dos autos, a fim de corroborar suas alegações, verifico que a 

executada trouxe alguns boletos bancárias, fatura de telefone, de agua e 

TV, bem como notas fiscais, todos em seu nome.

Entretanto, tais documentos não comprovam que o imóvel penhorado é o 

único de propriedade da executada.

Poderia a executada ter acostado aos autos certidão do CRI de que não 

possui outros imóveis, porém não o fez.

Além do mais, o exequente comprovou a existência de outros imóveis em 

nome da executada.

Assim, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel.

Em termos de prosseguimento, homologo o auto de avaliação acostado à 

ref. 57 e determino a expedição de carta precatória para a comarca de 

Barra do Bugres/MT, para realização da hasta pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96051 Nr: 4239-44.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANSCISCA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49933 Nr: 1714-65.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLLDS, MDLDDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Kamilla Maria Matias da Silva - 

OAB:25032 - MT, Kelbila Mayara Borges dos Santos - OAB:25.277-O 

/MT, Mariana Lima de Almeida Arruda - OAB:24.211 - MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 288602 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/03/2020 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109707 Nr: 1032-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, DAIANE DA CRUZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2.356

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Rondonópolis - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56576 Nr: 949-26.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDA ROSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Acórdão retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72709 Nr: 12751-84.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Brito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100914 Nr: 6608-11.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Vistos etc.

Inicialmente, liberem-se em favor do exequente os valores depositados à 

ref. 143.

Em relação ao pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários 

sucumbenciais (ref. 149), intime-se o executado por meio de seu Patrono, 

via DJE; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 07 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101986 Nr: 7035-08.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio reclusão, devido 

desde a data da cessação indevida (DIB em 01/07/2016) até a soltura do 

segurado.CONDENO ao pagamento das parcelas pretéritas devidas desde 

a data da cessação do benefício (01/07/2016) até a data da presente 

sentença ou da soltura do segurado, caso já tenha ocorrido, devendo a 

parte autora informar a autarquia ré a situação fática do segurado. 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção 

monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG)....Tópico síntese do julgado, nos termos dos Provimentos 

COGE n° 69/2006 e 71/2006:- Número do benefício: 148.518.891-9;- Nome 

do beneficiário: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS (CPF nº 

068.277.551-77);- Benefício concedido: auxílio reclusão; - Data de 

restabelecimento do benefício: 01/07/2016;Embora tenha sido proferida 

contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno processual e o 

teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao reexame 

necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do art. 496, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se.Às 

providências.Jaciara - MT, 07 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104173 Nr: 8269-25.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER, LGDC, JVGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc......Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a 

serem corrigidas.Partes legítimas e bem representadas.Ainda, presentes 

os pressupostos processuais de validade e existência da relação 

processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando 

como ponto controvertido a ser elucidado: a) ato ilícito praticado; b) a 

ocorrência do dano; c) nexo de causalidade; d) culpa do agente.Sendo 

assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos autos ou se 

desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), bem como, requererem, 

se caso for, prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 

212).Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, 

no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão.Em caso de pedido de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 08 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 218-30.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDA, NRDA, IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, GILBERTO JOSE CADOR - OAB:14323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE VOLTAN DE PAULA - 

OAB:18480, Christiane Lacerda Bejas - OAB:7.495 - MS

 Vistos etc......Assim, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do 

processo quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, 

o autor abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao 
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caso em exame, vez que estes autos encontram-se paralisados por mais 

de 30 (trinta) dias. Com efeito, verificada a inércia por abandono por parte 

da exequente, a extinção é à medida que se impõe.Ante ao exposto, e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, c/c o 

parágrafo único do artigo 771, ambos do Código de Processo 

Civil.Consequentemente, condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, sendo que a exigibilidade ficará 

suspensa, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.Proceda-se com as devidas baixas no sistema Renajud e demais 

restrições realizadas nos autos (ref. 99).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 09 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110641 Nr: 1487-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683

 Vistos, etc.

Considerando o acórdão juntado à ref. 47, intime-se a requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas iniciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do § 2º 

do art. 99, e art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82566 Nr: 3498-38.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arruda e Guimaraes LTDA ME, JEFERSON 

ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a sentença prolatada nos autos, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97079 Nr: 4697-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Montezuma de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Massariol Cardoso - 

OAB:22.308 - MT, JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Vistos etc.

Diante da inércia do exequente (ref. 130), remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, podendo estes ser desarquivados para prosseguimento do 

cumprimento de sentença, devendo, no entanto, ser observado o prazo 

prescricional de 05 (anos) a contar do arquivamento.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34144 Nr: 1701-37.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PETRÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63221 Nr: 558-37.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZANE ATANÁZIO DO NASCIMENTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104716 Nr: 8515-21.2017.811.0010
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDO, VDO, HDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, LEONARDO CAVALAI OLINO - 

OAB:MT/19345

 Vistos etc.

Ante a renúncia ao mandato outorgado ao advogado Dr. Ednelson Zuliani 

Belo, determino a exclusão do referido causídico dos registro do presente 

feito.

Em relação ao pedido de certificação do trânsito em julgado da sentença 

de ref. 59, indefiro o pleito, haja vista a interposição do recurso de 

apelação à ref. 64.

Assim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, nos termos do art. 1.010, § 3º do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45845 Nr: 773-52.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS, MGDL, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :Thais Suelen Garcia, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46500 Nr: 1515-77.2011.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANA SMOLSKI, CARLOS ALBERTO 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :Thais Suelen Garcia, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57871 Nr: 2017-11.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :GILSON KRAYCZY, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 913-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, MARCOS 

ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora formulado pela exequente e DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel descrito na 

matrícula 10.473, do CRI local.

Nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, INTIMEM-SE o executado e sua cônjuge para apresentar eventual 

impugnação ao auto de penhora, no prazo de 15 (quinze), nos termos dos 

artigos 841, 842 e §1º do 917, todos do CPC.

Ato contínuo, deverá o exequente providenciar a averbação da penhora 

no registro competente (caput, do art. 844, do CPC).

Após a formalização da penhora, proceda-se à avaliação e, com o laudo 

devidamente confeccionado, digam as partes envolvidas no litígio, em 15 

(quinze) dias úteis (Art. 219, do NCPC).

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108068 Nr: 245-71.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, APSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis se manifestarem 

acerca dos documentos juntados às ref. 106 e 109.

Em igual prazo deverão as partes especificarem provas (CPC, arts. 10, 

219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se 

caso for, prova pericial (CPC, arts. 369, 405, 464 e CC, art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Vista ao MPE.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107605 Nr: 9953-82.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL SEBASTIÃO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746

 Vistos etc.

Decorrido o prazo da suspensão solicitada à ref. 108 e não havendo 

acordo entre as partes, redesigno audiência de instrução para o dia 04 de 

março de 2020, às 14h00min.

Já arroladas as testemunhas pelas partes, expeçam-se todas as 

intimações necessárias, nos termos do Art. 455, § 4º, inciso IV do CPC.

Considerando que o autor encontra-se residindo na comarca de 

Confresa/MT, expeça-se carta precatória para aquela localidade, visando 

sua oitiva, observando-se o endereço informado à ref. 105.

Ciência à DPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 988-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA - 

ME, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ARLY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado da sentença homologatória prolatada nos 

autos, intime-se o exequete para adequar o pedido de ref. 134, devendo 

este requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos, juntando 

memória de cálculo, se for caso, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 5601-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO OLIVEIRA MOIA, Cpf: 

59294809153, Rg: 901045, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita junto 

ao CNPJ (MF) sob o n. 01.368.688/0004-72 promover a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA Em face de PAULO OLIVEIRA MOIA, 

brasileiro, pecuarista, inscrito no CPF (MF) sob o n. 592.948.091-53 II. DOS 

FATOS A Exequente é credora do Executado, sendo o débito 

representado pelo título de crédito, duplicatas mercantis, emitida para a 

Executada, conforme se afere nos títulos relacionados abaixo, os quais 

seguem anexo a presente, que foram originados de compra de diversos 

produtos agropecuários, conforme notas anexas. 1. Duplicata Mercantil n. 

41320/01, devidamente protestada, com vencimento para 06 de junho de 

2016, no valor de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais), 

conforme se afere na cártula em anexo; 2. Duplicata Mercantil n. 

38470/01, devidamente protestada, com vencimento para 31 de maio de 

2016, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), conforme se 

afere na cártula em anexo; 3. Duplicata Mercantil n. 39136/01, 

devidamente protestada, com vencimento para 29 de março de 2016, no 

valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), conforme se afere na 

cártula em anexo; Outrossim, após a compra e venda efetuada e o 
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vencimento dos títulos, a Executada tendo sido cientificada pela 

Exequente, mas, até o presente momento não efetuou o cumprimento de 

sua obrigação, qual seja, quitar o débito junto a Exequente, somente 

procrastinando com evasivas. Assim, não restou alternativa a Exequente 

a não ser socorrer-se à tutela jurisdicional do Estado, para tentar fazer 

valer seus direito creditórios. IV. DO CÁLCULO O valor total do débito, 

devidamente atualizado, conforme cálculo em anexo, onde incidem apenas 

juros legais, patamar de 1% (um por cento), e correção monetária pelo 

INPC, atinge, hodiernamente a quantia de R$ 4.844,90 (quatro mil 

oitocentos e quarenta e quatro e noventa centavos). V. DO PEDIDO FACE 

AO EXPOSTO, requer que se digne Vossa Excelência em: 1. Determinar o 

registro e autuação da presente com os documentos que a instruem; 2. 

Ordenar a citação da Executada, via Oficial de Justiça, conforme 

determinado pelo Inc. II do art. 246 do Código de Processo Civil, e, 

conforme determinado pelo art. 829 do Código de Processo Civil, no 

endereço citado na exordial, para que no prazo improrrogável de 3 (três) 

dias, pague o valor principal de R$ 4.844,90 (quatro mil oitocentos e 

quarenta e quatro e noventa centavos), acrescidos de custas 

processuais, juros, correção monetária e honorários advocatícios de 10% 

do valor do débito, fixados pelo Douto Magistrado, nos termos do art. 827 

do Código de Processo Civil; 3. Conceder aos mandados os benefícios do 

Art. 212 e seus parágrafos do CPC; 4. Caso, a Executada não efetuem o 

pagamento, no prazo de 03 (três) dias, requer seja, incontinenti, 

determinado que o Sr. Meirinho efetue o arresto de bens para garantia a 

presente execução, consoante determina art. 830 do Código de Processo 

Civil; 5. Em face do Sr. Meirinho efetuar a devolução do mandado sem 

conseguir localizar bens em nome do Executado para o efetivo arresto, 

requer que seja deferida a penhora on line, via sistema BACEN-JUD, para 

a penhora de valores depositados em contas correntes ou aplicações 

financeira, no valor total da presente execução, em nome da Executada, 

PAULO OLIVEIRA MOIA, inscrito no CPF (MF) sob o n. 592.948.091-53, em 

quaisquer instituições financeiras ou Bancos do Sistema Financeiro 

Nacional, com fulcro no inc. I do artigo 835 e 854 do Código de Processo 

Civil; 6. Acaso haja pela Executada a interposição de Embargos à 

Execução, art. 914 e 915 do Código de Processo Civil, requer-se que 

estes sejam recebidos apenas no seu efeito devolutivo, consoante art. 

919 do Código de Processo Civil e julgado conforme determinado pelo art. 

920 do Código de Processo Civil; 7. Em caso de não apresentação de 

embargos ou estes julgados improcedentes requer-se o prosseguimento 

do feito com o praceamento/leilão dos bens penhorados, ou seja, 

prosseguindo o presente feito até o final com o pagamento integral da 

Exequente. V. DAS PROVAS A Exequente protesta e requer provar o 

alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. VI. DO VALOR 

DA CAUSA Dá-se a causa o valor de R$ 4.844,90 (quatro mil oitocentos e 

quarenta e quatro e noventa centavos). Termos em que, Pede 

Deferimento. Rondonópolis, 01 de dezembro de 2016. Duílio Piato Júnior 

Décio Cristiano Piato OAB/MT 3.719. OAB/MT 7.172. Fabiano Joaquim 

Quinebre OAB/MT 12.196

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 4.844,90 - Valor 

Atualizado: R$ 4.844,90 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante das tentativas infruíferas de citação, 

defiro o pedido de ref. 104 para determinar a citação por Edital da parte 

executada, com prazo de 30 (trinta) dias.Após, não comparecendo a 

executada nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como 

curadora especial do executado, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Após, intime-se a exequente para requerer o que 

de direito, em 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 05 de setembro 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 03 de dezembro de 2019

Luzia Caroline de Lucena Batista Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87915 Nr: 312-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CORDEIRO DE ALMEIDA ME , JOEL 

CORDEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL CORDEIRO DE ALMEIDA ME , CNPJ: 

16806146000169 e atualmente em local incerto e não sabido JOEL 

CORDEIRO DE ALMEIDA, Cpf: 54598184191, Rg: 973.478, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JACIARA-MT em face de JOEL CORDEIRO DE ALMEIDA ME e 

JOEL CORDEIRO DE ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Certidão(ões): 143/2014 e 390/2016, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 143/2014, 390/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2017

 - Valor Total: R$ 2.483,66 - Valor Atualizado: R$ 2.483,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.A Fazenda Pública Municipal requer a 

citação por edital das partes executadas.Inicialmente, denoto que cabível a 

citação por edital in casu, considerando que inexitosas as tentativas de 

citação realizadas por oficial de justiça (ref. 9, 32 e 45), conforme dispõe 

o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O executado será citado para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II 

- a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como sua curadora especial, conforme preceitua o 

artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de 

atos expropriatórios.Decorrido o prazo, vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Jaciara/MT, 2 de outubro de 2019.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 04 de dezembro de 2019
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Luzia Caroline de Lucena Batista Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 995 Nr: 325-36.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - 

OAB:10.046

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fl. 367, e desconstituo a penhora 

realizada sobre o imóvel matriculado sob nº 116, devendo ser oficiado ao 

CRI de Campo Verde/MT.

Lado outro, intime-se o exequente para que informe bens de titularidade do 

executado passiveis de penhora, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1078 Nr: 191-43.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte para, em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4167 Nr: 1179-30.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos e examinados.

Atenta ao contido à fl. 189, certifique-se a serventia se houve o trânsito 

em julgado da sentença proferida nos autos Código 9181, bem como o 

retorno dos autos para este juízo.

Caso positivo, translade-se cópia da sentença e do acórdão proferido 

naqueles autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5743 Nr: 1310-68.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA EVENGELISTA DA SILVA FERREIRA 

LIMA, Assis Evangelista da Silva, FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA, 

GERALDA EVANGELISTA DA SILVA SOUZA, FLÁVIO EVANGELISTA DA 

SILVA, FABIO EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Intime-se o ente público executado acerca da atualização do cálculo à fl. 

600.

 Não havendo impugnação, desde já EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

conforme o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9284 Nr: 1442-57.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO, SILVANA PACHECO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON, ELAINE 

TEREZINHA CORASSA BOTTON, LUIZ CARLOS CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por FRANCISCO DE 

CARVALHO e SILVANA PACHECO LEAL em face de CLÓVIS ANTÔNIO 
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BOTTON e ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON, devidamente 

qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença à fl. 760, foi determinada a intimação 

da parte executada para efetuar o pagamento da condenação.

Diante a inércia do executado, procedeu-se a penhora online nas contas 

do mesmo, diligência que restou frutífera, bloqueando parte do valor (fls. 

765/768).

Na petição de fls. 769/771, as partes informam que firmaram acordo 

visando à liquidação do débito, pugnando pela suspensão do feito, até o 

cumprimento integral da obrigação.

Por fim, às fls. 787, após intimada, a parte exequente comparece 

informando que a executada cumpriu em sua totalidade o acordo 

pactuado, requerendo assim extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

 Diante do pagamento do débito, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com 

resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pelos executados.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4071 Nr: 1143-85.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Atenta à manifestação do exequente à fl. 282, não há que se falar em 

a g u a r d a r  o  c u m p r i m e n t o  d a  c a r t a  p r e c a t ó r i a  n ° . 

1001743-88.2018.8.11.0010, vez que esta havia sido distribuída 

equivocadamente junto ao juízo de Barra do Bugres, quando na realidade 

deveria ter sido distribuída junto ao juízo de Barra do Garças.

Assim, a missiva anteriormente citada foi devolvida à esta comarca (fls. 

260/261).

 Em seguida, houve a correta expedição da carta precatória para a 

comarca de Barra do Garças (fls. 263), porém aquela missiva foi 

devolvida em razão da ausência de recolhimento das custas de ingresso, 

conforme se observa às fls. 274/280.

Assim, intime-se pessoalmente o exequente para que promova o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98444 Nr: 5374-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS, MDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S.I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - OAB:21825/0

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com 

Pedido Liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em desfavor de Rafael Dominici Sacramento e Maria de Lourdes Lima, 

todos qualificados nos autos.

Narra o autor que ao Diretor da Cadeia Pública de Jaciara, Ricardo 

Simplício dos Santos, foi comunicado do desaparecimento de uma arma de 

fogo, tipo pistola, marca IBEL MD6, ETA n° 18128, com carregador e 20 

(vinte) munições, todos de calibre.40 e portanto de uso restrito (boletim de 

ocorrência n° 2017. 231556, datado de 12/07/2017).

Diante disso, relata que foram adotadas providências preliminares para a 

localização dos mencionados equipamentos da unidade prisional, visando 

resguardar a segurança dos servidores da instituição, dos reeducandos e 

da sociedade, sendo acionadas a Delegacia de Polícia, gerência de 

inteligência penitenciária e a superintendência de gestão penitenciária, 

tendo esta última deslocado uma equipe de apoio da regional sul para 

auxiliar nos trabalhos, ocasião em que todas as celas, salas e 

dependências externas da cadeia foram vistoriadas, entretanto, a arma e 

as munições não foram localizadas.

De acordo com o Ministério Público, os requeridos exercem os cargos de 

agentes penitenciários na Cadeia Pública local, assumindo o plantão na 

data de 11/07/2017, findando por volta de 07h do dia 12/07/2017 (data do 

desaparecimento da arma).

 Assevera, ainda, o Parquet, que os eventos que levaram ao 

desaparecimento da arma de fogo com carregador e as munições foram 

precedidos por outros atos ilícitos, que colocaram em risco a segurança 

de inúmeras pessoas, notadamente a do diretor da unidade, uma vez que 

há a suspeita de que a arma de fogo e as munições subtraídas seriam 

utilizadas para tirar sua vida, conforme informou a demandada MARIA DE 

LOURDES, sendo certo que os requeridos, por dever de ofício, deveriam 

ter coibido a ocorrência de tais atividades, no entanto, com elas se 

compactuaram.

Requereu a concessão da medida liminar para afastar os requeridos das 

funções públicas, e ao final a condenação dos mesmos às sanções do 

artigo 12, III, da Lei 8.429/92.

A liminar fora deferida, em parte, à Ref. 04, determinando o afastamento 

dos requeridos pelo prazo de 60 dias.

Devidamente notificados, o requerido Rafael Dominici Sacramento 

apresentou manifestação na Ref. 22, alegando que os elementos 

informativos do “inquérito policial” não poderiam ser compartilhados como 

prova emprestada, vez que não passaram pelo crivo do contraditório 

judicial. Requereu, ainda, a rejeição da presente ação por ausência de 

justa causa.

Por sua vez, a requerida Maria de Lourdes Lima apresentou manifestação 

na Ref. 32, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

O Estado de Mato Grosso manifestou interesse em integrar a lide na 

qualidade de litisconsorte ativo (Ref. 38).

Manifestação da parte autora à Ref. 39.

Com vista dos autos, o Ministério Público requereu o recebimento da inicial, 

com a posterior citação dos requeridos (Ref. 55).

Recebida à inicial, conforme decisão de ref. 58, foram afastadas as 

preliminares arguidas, determinando-se a citação dos requeridos.

 Em sua contestação, à ref. 65, o requerido Rafael Dominici Sacramento 

alega, preliminarmente, que os elementos informativos do “inquérito 

policial” não poderiam ser compartilhados como prova emprestada, vez 

que não passaram pelo crivo do contraditório judicial. No mérito, requereu 

a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a requerida Maria de Loudes Lima apresentou contestação à 

ref. 85, discordando das alegações constantes na inicial.

Pois bem.

Em relação à alegação do requerido Rafael de que os elementos 

informativos do “inquérito policial” não poderiam ser compartilhados como 

prova emprestada, vez que não passaram pelo crivo do contraditório 

judicial, tais arguições devem ser rejeitadas.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1023 de 2710



É que a prova colhida em sede de inquérito policial pode servir como 

elemento de convicção, âmbito da ação civil, desde que seja oportunizado 

o contraditório nesta última.

Assim, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabe à 

parte interessada, se assim entender, impugnar, os documentos 

oferecidos pela outra parte.

 A esse respeito:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – 

PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL – OPORTUNIDADE DE 

CONTRÁRIO NO ÂMBITO CIVIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PREJUÍZO 

EVIDENCIADO – ARTIGO 927 DO CPC – DEVER DE INDENIZAR – 

SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. É admissível a emprego de prova obtida em inquérito policial , 

para fins de prova na ação civil, desde que submetida ao adequado 

contraditório. Nos termos do artigo 333, II, do CPC, cabe ao réu comprovar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelante.(N.U 

0010977-67.2008.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

20/05/2015)

“É possível a utilização de prova colhida em inquérito policial para fins de 

propositura de ação civil por improbidade administrativa, durante cujo 

procedimento ela será submetida ao adequado contraditório.” (TRF-1 - AG: 

20168 MT 2006.01.00.020168-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2008, TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: 28/03/2008 e-DJF1 p.222)

 Com tais considerações rejeito a preliminar arguida.

Não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, DECLARO 

O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o cometimento de 

atos de improbidade por parte dos requeridos.

Sendo assim, Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis 

especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos 

controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 

405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 130184 Nr: 2693-80.2019.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B, Ivaldir Paulo Mühl - OAB:14.573/PR, MIRIAN RAHMAN 

MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

O ente público executado foi intimado para impugnar a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, mantendo-se inerte (ref. 

11).

Assim, homologo os cálculos trazidos com a inicial e determino que seja 

oficiado ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, 

instruindo-se com as peças necessárias (Artigo 3º, § 1º, do Provimento 

nº. 11/2017-CM).

Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações informando o 

depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 3175-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação à execução apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da parte exequente, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Instado a se manifestar-se, o impugnado peticionou informando que 

concorda com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e expedição de RPV, conforme (ref. 102).

 Ante o exposto, tendo havido concordância pelo exequente/impugnado, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante (ref. 

97).

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedida a RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101029 Nr: 6659-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIEL PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARCELO NUNES ARAKAKI - OAB:292271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, não se manifestou acerca 

dos cálculos apresentados, conforme ref. 57.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente à 

ref. 51.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 
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vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83103 Nr: 3755-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MENDES DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, não se manifestou acerca 

dos cálculos apresentados, conforme ref. 115.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente à 

ref. 108.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79548 Nr: 1978-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOMINGOS BAU, ZELANIR RAMME 

BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLÁVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13.967/MT, JOSÉ 

ANTÔNIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707/MT

 Vistos etc.

Ante o não cumprimento da determinação anterior (ref. 73), SUSPENDO a 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do CPC).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22123 Nr: 934-04.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 227 e concedo pela derradeira vez a dilação de 

prazo por 15 (quinze) dias.

Assim, intime-se a exequente para manifestar-se sobre a certidão de fl. 

221-vº no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53508 Nr: 2047-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JOSÉ VIANA, Valdir Facco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório.
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Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte para, em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62054 Nr: 123-63.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PALMIRO INÁCIO DA SILVA, 

NILDA DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137

 Vistos etc.

O ente público executado foi intimado para impugnar a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, mantendo-se inerte (ref. 

102).

Assim, homologo os cálculos de ref. 66 e determino que seja oficiado ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se 

com as peças necessárias (Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 

11/2017-CM).

Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações informando o 

depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82588 Nr: 3507-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual as partes se 

compuseram amigavelmente, cujo acordo foi homologado por este juízo, 

suspendendo-se o curso da presente ação.

Posteriormente, o exequente compareceu aos autos informando o 

descumprimento do acordo, requerendo a realização de penhora online 

nas contas bancárias de titularidade da parte executada.

Deve-se destacar que em caso de descumprimento antes do término do 

prazo, o processo executivo retomará seu curso normal nos exatos 

termos do que preceitua o artigo 922 do Código de Processo Civil.

Assim, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 917, §1º, do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75183 Nr: 523-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY TEIXEIRA PEREIRA, CARLOS JOSÉ DE AMORIM, 

BENEDITO SABINO PEREIRA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, IZAMERI 

OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA TEIXEIRA PEREIRA AMORIM, MARIA 

LETICIA PEREIRA, VALDEMIR TEIXEIRA PEREIRA, APARECIDA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, VANILDO TEIXEIRA PEREIRA, VALDIR TEIXEIRA PEREIRA, 

VALDEIR TEIXEIRA PEREIRA, ESPOLIO DE JULIA TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que aportou aos autos o número correto do CPF da de 

cujus Julia Teixeira Pereira (CPF 432.735.161-49), expeça-se novamente 

ofício à Fazenda Pública Federal, conforme pleiteado à ref. 42.

Com a vinda das respostas, sejam avaliados os bens existentes, 

expedindo-se mandado de avaliação de todos os bens do inventário, 

conforme já determinado à ref. 14.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 3220-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETES CATARINA DE SÁ, ANTONIO LISBOA DE SÁ, 

MESSIAS DE SÁ, MANOEL CATARINO DE SÁ SOBRINHO, JUCILENE 

CANDIDO DE OLIVEIRA LISBOA DE SÁ, MIRTES VENÂNCIO GOMES DE 

SÁ, VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA, MARIELLE DE SÁ, ANDERSON 

RODRIGO DE SÁ, TEREZINHA LOURDES MACARIN DE SÁ, OSCAR 

ROMERO FERNANDES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Abertura de Inventário da de cujus MARIA DO CARMO DE SÁ 

proposta por ELIETES CATARINA DE SÁ, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Com a inicial, vieram documentos.

Recebida a inicial, foi nomeada inventariante a requerente (Ref. 04).

 Foram apresentadas primeiras declarações à Ref. 16, constando que a 

falecida deixou os seguintes filhos: ELIETES CATARINA DE SÁ, ANTÔNIO 

LISBOA DE SÁ, MESSIAS DE SÁ e MANOEL CATARINO DE SÁ SOBRINHO; 

herdeiros netos por estirpe: MARIELLE DE SÁ, ANDERSON RODRIGO DE 

SÁ e OSCAR ROMERO FERNANDES DE SÁ e ainda a herdeira por 

testamento público: VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA, bem como houve 

arrolamento dos bens e o respectivo esboço de partilha.

O Estado de Mato Grosso manifestou discordância quanto ao valor dos 

bens atribuídos pela inventariante (Ref. 17).

O município e a União manifestaram ausência de interesse na causa(Ref. 

25 e 29).

Aportou-se certidão negativa de débitos relativos ao Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (Ref. 33).

Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos na Ref. 35.

Na Ref. 62 foi deferido o parcelamento das custas e taxas processuais, 

as quais foram quitadas à ref. 54.

Foi acostada a GIA de ITCD e sua respectiva declaração de isenção (ref. 

82).

Posteriormente, a inventariante juntou aos autos a certidão negativa de 

débitos tributários e não tributários, obtida no site da SEFAZ-MT e certidão 

negativa da PGE-MT, bem como as ultimas declarações (ref. 89.

Com vista dos autos, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

manifestou desinteresse nos autos (ref. 92).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Os autos tramitaram regularmente, tendo sido obedecido as exigências 

legais.

Não existe impugnação quer quanto aos bens e sua avaliação, ou quanto 

ao instrumento de partilha.

Assim, com fundamento no Art. 487, inciso I, do NCPC, HOMOLOGO a 

partilha apresentada e últimas declarações, atribuindo àqueles nela 

contemplados os respectivos quinhões mencionados, ficando ressalvados 

eventuais direitos de terceiros.

Com o trânsito em julgado desta sentença homologatória, lavre-se formal 

de partilha ou elabore-se carta de adjudicação, e consequente expedição 

de alvarás referentes aos bens por ele abrangidos (art. 659, § 2º, primeira 

parte, do CPC).

Intimem-se as fazendas públicas das esferas federal, estadual e municipal 

para fins de lançamento administrativo de eventuais impostos de 

transmissão ou tributos porventura incidentes, conforme dispuser a 

legislação tributária (art. 659, § 2º, segunda parte e art. 662, § 2º, ambos 

do CPC).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 2908-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO, ROBERTA VALÉRIO SUZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B

 Vistos etc...., requerendo a realização de penhora online nas contas 

bancárias de titularidade da parte executada.Deve-se destacar que em 

caso de descumprimento antes do término do prazo, o processo executivo 

retomará seu curso normal nos exatos termos do que preceitua o artigo 

922 do Código de Processo Civil.Assim, defiro a penhora online nas 

contas da parte executada.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão 

ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 917, §1º, do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório 

com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara - MT, 10 

de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 115175 Nr: 3431-05.2018.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ella Lingerie Praia e Fitness Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:23938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 SENTENÇA.

Vistos e examinados.

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por ELLA LINGERIE PRAIA E 

FITNES LTDA em face do Espólio de José da Silva Marques.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Devidamente intimada para manifestar acerca do pedido de habilitação de 

crédito, a inventariante manifestou concordância, requerendo apenas a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1027 de 2710



apresentação do título de crédito original (ref. 10), cujo documento foi 

entregue na secretaria do juízo, conforme certidão à ref. 16.

Intimada a se manifestar, a parte requerida permaneceu silente (ref. 19).

Embora existente interesse de incapaz, o Ministério Público não se 

manifestou, embora com vista dos autos (ref. 30).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se sabe, antes da partilha poderão os credores do espólio requerer 

ao juízo do inventário o pagamento das dívidas, devendo ser requerido por 

meio de habilitação de crédito, sobre o qual os herdeiros deverão se 

manifestar, conforme disciplina o art. 642 e seguintes do CPC, de modo 

que, havendo discordância de algum dos herdeiros, os autos devem ser 

remetidos às vias ordinárias.

No caso dos autos, o herdeiro se manifestou concordando com o pedido 

de habilitação.

Além do mais, a documentação acostada ao pedido de habilitação 

demonstra a existência do crédito, e, tendo em vista que a concordância 

do inventariante, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino que se 

proceda à habilitação do crédito no valor de R$ 174,82 (cento e setenta e 

quatro reais e oitenta e dois centavos), incluindo-se nos autos do 

inventário, nos termos do art. 487, I, c.c. art. 642 e seguintes, ambos do 

NCPC.

Translade-se cópia da presente decisão para os autos de inventário em 

apenso.

 Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao MP.

Com trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110145 Nr: 1242-54.2018.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE LUCE PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEITON NELSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a serventia se houve a apresentação das primeiras 

declarações, observando-se o prazo legal.

Caso negativo, intime-se a inventariante para apresentá-las, no prazo de 

10 dias, sob pena de remoção do cargo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98366 Nr: 5335-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:22754/O, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109674 Nr: 1017-34.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE ORTEGA CAMOLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 128443 Nr: 1999-14.2019.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO KERCHES DE MENEZES, LETICIA ARIOZO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA ARIOZO GONÇALVES - 

OAB:367722, Márcio Kerches de Menezes - OAB:149.899 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

O ente público executado foi intimado para impugnar a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, mantendo-se inerte (ref. 

22).

Assim, homologo os cálculos acostados à inicial.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80566 Nr: 2438-30.2016.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o desarquivamento 

dos autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito, 

caso nada seja requerido no prazo de 20 dias, os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 3563-04.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa, Glauco 

Fernando Mesquita Correa da Costa, ANA MARIA MESQUITA CORRÊA DA 

COSTA, Gustavo Luiz Mesquita Correa da Costa, Eva Cristina Correa da 

Costa Villela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia agendada 

para o dia 12/02/2020, às 14h:30min, que se realizará à Av. Hist. Rubens 

de Mendonça, n.º 1.856, Edifício Office Tower, sala 1403 - 14º andar - 

Bosque da Saúde - Cuiabaá - MT, CEP 78.050-000, devendo as partes 

comparecerem acompanhadas de seus assistentes técnicos, caso 

tenham indicado, observando-se que a data acima se destina 

exclusivamente ao ato normativo de instalação da perícia, não havendo 

necessidade de comparecimento das partes no local, devendo ainda as 

partes juntarem aos autos os seguintes documentos: planilha evolutiva 

atualizada da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 967011; outros 

documetos que julgarem necessários para o bom andamento da perícia, 

tudo conforme petição juntada retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61565 Nr: 3943-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, ANTÔNIA 

AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58218 Nr: 2236-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BUSS SONNENBERG - 

OAB:18389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153.621/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67403 Nr: 2009-97.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA AGUIAR ALVES BRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Monitória, proposta pela MASSA FALIDA BANCO 

CRUZEIRO SUL S/A, em face de DIVINA MARIA AGUIAR ALVES, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

O executado foi devidamente citado por edital (ref. 57).

Entre um ato e outro, foi determinada a intimação da parte exequente via 

DJE, o qual deixou decorrer prazo (red. 92), e pessoalmente, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte 

(ref. 100).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Tendo em vista que a parte exequente não se manifesta nos autos, e que, 

mesmo devidamente intimada, tanto por seu causídico quanto 

pessoalmente, permaneceu inerte, a extinção do processo se impõe.

Assim, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, sendo que concedo a justiça gratuita, 

ficando a exigibilidade suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º 

e 3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69756 Nr: 11804-30.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MAGNO DE MEDEIROS, IURI DA 

COSTA BUENO, NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, EDSON LEANDRO BURIGO - OAB:17754/O, 

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:128341 SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26163 Nr: 2731-78.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO BERNARDINO DA COSTA, 

EDIVALDO BERNARDINO DA COSTA, EDNA MARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação de prazo requerida.

Caso transcorrido o prazo pedido, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 2845-17.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, 

CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, ODETE GONÇALVES DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Rondonópolis - MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21882 Nr: 668-17.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASANOVA & CASANOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34235 Nr: 1791-45.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZELDA MARCIDELLI LOPES, MARIZELDA 

MARCIDELLI LOPES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 3304-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS COELHO & BOMFIM DOS SANTOS 

LTDA, MICHELLE DOS SANTOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49753 Nr: 1518-95.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Laudo de 

Avaliação retro, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 804-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO CARVALHO - 

OAB:OAB/1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, VICTOR 

ADRIANI ANANIAS - OAB:21268/0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47241 Nr: 2370-56.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIUVA MACHADO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Carmo de Oliveira - 

OAB:13862/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48400 Nr: 42-22.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Água Boa - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 978-42.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 412-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MAXIMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO 

BRASIL – ASTEP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Lima Vargas - 

OAB:97.502 - MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71111 Nr: 12227-87.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85834 Nr: 5079-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FARIAS DA SILVA, TANIA CLERIA 

FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME, TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86405 Nr: 5372-58.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87378 Nr: 5789-11.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA, 

JAQSON DE SOUZA NOVAIS, Evaldo Rezende Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- OAB:3244/O

 Vistos e examinados......Entretanto, diz que no período citado a empresa 

já se encontrava inativa, já que houve a suspensão de sua Inscrição 

Estadual em 25/10/2011 e, evidentemente, paralisação das atividades 

empresariais.Pois bem.A excipiente, a fim de corroboras suas alegações, 

junta comprovante de inscrição estadual e situação cadastral, emitida pela 

SEFAZ/MT, onde consta que em 25/10/2011 houve a suspensão 

cadastral, por não atender notificação/intimação da SEFAZ/MT.Todavia, a 

meu ver, a tese da excipiente necessita de dilação probatória.É que os 

fatos geradores ocorreram entre os meses de agosto de 2011 e março de 

2014, porém, pela documentação acostada pela executada não se pode 

saber ao certo por qual período a empresa esteve com suas atividades 

suspensas, até porque, em consulta ao site da Receita Federal, é possível 

ver que a empresa encontra-se ativa.Assim, a matéria arguida necessita 

de dilação probatória, razão pela qual mostra-se incabível o manejo do 

referido instrumento processual.É que se admite excepcionalmente a peça 

defensiva, desde que suas alegações sejam comprovadas de plano e sem 

necessidade de produção de outras provas, além daquelas constantes 

dos autos ou trazidas com a própria exceção.Dessa forma, cabia ao 

executado/excipiente se valer da via processual própria, cabendo o ônus 

de provar suas alegações amplamente.Por estas razões, REJEITO a 

exceção de pré-executividade oposta pelo executado/excipiente, 

conforme fundamentação supra, e, via de consequência, determino o 

regular prosseguimento da execução.Assim, manifeste-se a exequente, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

suspensão.Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 12 de dezembro de 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101539 Nr: 6850-67.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA, GENERALI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA MENDES DE 

CAMARGO DA ANA - OAB:78826, FLÁVIO LUIZ YARSHELL - 

OAB:OAB/SP 88.098, Janaina Gasparetto Maroni - OAB:211.297 - SP, 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106450 Nr: 9327-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109872 Nr: 1122-11.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Relojoaria Seiko Ltda, ROGÉRIO BORGES TOMÉ, 

VEREDHIANY KRAUS BORGES TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, ACOLHO parcialmente os Embargos opostos, apenas 

para afastar a cobrança de comissão de permanência, extinguindo-os 

com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Destarte, 

havendo sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, na proporção de 50%, e honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido (§ 2º, art. 85, do CPC).Publique-se. Intimem-se.Traslade-se cópia da 

presente sentença aos autos da execução apensa.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18618 Nr: 72-67.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, SANDRO TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19794 Nr: 1306-84.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA, FRANCISCO 

JOSÉ TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação de prazo requerida.

Caso transcorrido o prazo pedido, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 2182-39.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE BUSS SONNENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Mazarelli Filho - 

OAB:250.173 - SP, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - OAB:153.621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18389/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3819 Nr: 7-34.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, MARIA JOSEPHA PERES 

BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação de prazo requerida.

Caso transcorrido o prazo pedido, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5909 Nr: 1472-63.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA, Maria 

de Lourdes Pinto dos Santos, BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, LAUDEMIR CARDOSO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:9373 - MT, Juliana Falci Mendes - OAB:223.768 - 

SP, Luciana Souto Onório Lazzari - OAB:9381 - MT, Rafaela Posser - 

OAB:9509 - MT, Thiago Castanho Paulo - OAB:297.679 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Falci Mendes - 

OAB:223.768 - SP, WARNER LEITE DE ASSIS - OAB:5.300-AL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 325 e concedo dilação de prazo por 60 (sessenta) 

dias para que o exequente promova a intimação dos credores constantes 

na matrícula do imóvel.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo Às 

providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102 Nr: 94-43.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSÂNDIA CORREA DELMONDES.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os presentes autos encontram-se há um 

longo período arquivados provisoriamente, conforme Despacho retro, sem 

qualquer manifestação da parte exequente e, que os mesmos se 

encontravam no arquivo definitivo desta Secretaria que vem passando por 

uma análise minuciosa para análise dos processos aptos para descarte, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

via DJE/remessa e pessoalmente, para no prazo legal, se manifestar nos 

autos acerca do andamento do feito, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21008 Nr: 2629-27.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUÍSIO BRÁS ALVES-ME, ALUISIO BRÁS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 Vistos etc.

 Antes de analisar o pedido da exequente de fl. 127, determino que traga, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens junto ao 

CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais 

e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRAN-NET.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3980 Nr: 9-04.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI JÚNIOR, ANDREA DEGASPERY 

SACARDI, IRINEU BATISTA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Penhora realizada 

por Termo nos autos bem como sobre a Avaliação retro, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4013 Nr: 1712-86.1998.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHAS IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, 

PASCHOAL RENA DE LIMA, TEREZINHA DE ARAÚJO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os presentes autos encontram-se há um 

longo período arquivados provisoriamente, conforme Despacho retro, sem 

qualquer manifestação da parte exequente e, que os mesmos se 

encontravam no arquivo definitivo desta Secretaria que vem passando por 

uma análise minuciosa para análise dos processos aptos para descarte, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

via DJE/remessa e pessoalmente, para no prazo legal, se manifestar nos 

autos acerca do andamento do feito, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 129 Nr: 8-53.1989.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E MENDONÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAVAN - 

OAB:1.630-GO

 Vistos etc.

 Inicialmente, denota-se que a exequente assiste razão em relação à 

prescrição do feito, já que se trata de processo de embargos a execução 

em cumprimento de sentença, e não processo de crédito tributário, 

desconsiderando o Art. 40, §4, da Lei nº 6.830/80 e as teses fixadas pelo 

STJ.

Ademais, em relação ao pedido da parte exequente a fim de localizar bens 

passíveis de penhora via DOI, traga em 30 (trinta) dias, DETRAN-NET e 

CEI.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223 Nr: 1297-40.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDD1VCDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Rondonópolis - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321 Nr: 1283-56.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGES JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SEANTOS 
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BORRALHO - OAB:MT 3.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os presentes autos encontram-se há um 

longo período arquivados provisoriamente, conforme Despacho retro, sem 

qualquer manifestação da parte exequente e, que os mesmos se 

encontravam no arquivo definitivo desta Secretaria que vem passando por 

uma análise minuciosa para análise dos processos aptos para descarte, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

via DJE/remessa e pessoalmente, para no prazo legal, se manifestar nos 

autos acerca do andamento do feito, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 501 Nr: 9-28.1995.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ORIDES JOÃO ROSIN, NELCI LAZAROTTO 

ROSIN, FRANCIELLE ROSIN, PRISCILA ROSIN GONÇALVES, ROBSON 

CROSUÉ ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Núcia De Marchi - 

OAB:4.647, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6647-B

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de penhora online, intime-se a parte exequente para 

trazer aos autos cálculo atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688 Nr: 1265-35.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO VERMELHO VEÍCULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO GOMES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - OAB:6028-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os presentes autos encontram-se há um 

longo período arquivados provisoriamente, conforme Despacho retro, sem 

qualquer manifestação da parte exequente e, que os mesmos se 

encontravam no arquivo definitivo desta Secretaria que vem passando por 

uma análise minuciosa para análise dos processos aptos para descarte, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

via DJE/remessa e pessoalmente, para no prazo legal, se manifestar nos 

autos acerca do andamento do feito, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 689 Nr: 614-66.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MELQUIADES VICTOR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:13.249, RUBENS PEREIRA FAGUNDES - OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, determino seja retificado o polo ativo da ação, devendo 

constar como exequente Rubens Pereira Fagundes, vez que se trata de 

execução de honorários de sucumbência, pertencente ao executado.

Defiro o pedido formulado pelo credor no item I, da fl. 309, e desconstituo a 

penhora realizada sobre os imóveis matriculados sob nº R/6.705 e 

R/6.709, devendo ser oficiado ao CRI local.

Lado outro, libere-se em favor do exequente os valores bloqueados às fls. 

196/197.

Após, intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito 

perseguido, abatendo-se o valor efetivamente liberado, em 15 (quinze) 

dias úteis, devendo ainda requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745 Nr: 1138-97.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PEREIRA MARTINS, ARLINDO PEREIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os presentes autos encontram-se há um 

longo período arquivados provisoriamente, conforme Despacho retro, sem 

qualquer manifestação da parte exequente e, que os mesmos se 

encontravam no arquivo definitivo desta Secretaria que vem passando por 

uma análise minuciosa para análise dos processos aptos para descarte, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

via DJE/remessa e pessoalmente, para no prazo legal, se manifestar nos 

autos acerca do andamento do feito, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774 Nr: 1221-16.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VERNIANO, ANGELINA 

LOSSURDO BLANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os presentes autos encontram-se há um 
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longo período arquivados provisoriamente, conforme Despacho retro, sem 

qualquer manifestação da parte exequente e, que os mesmos se 

encontravam no arquivo definitivo desta Secretaria que vem passando por 

uma análise minuciosa para análise dos processos aptos para descarte, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

via DJE/remessa e pessoalmente, para no prazo legal, se manifestar nos 

autos acerca do andamento do feito, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 1433-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92530 Nr: 2634-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Auto de 

Avaliação retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91197 Nr: 1970-32.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARDI DOCKHORN, ZENI ELENA HOENNICK DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Baptista - 

OAB:221.924 - SP, Michelle de Castro Cintra - OAB:48.624 - GO, 

RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA 

- OAB:OAB-GO 33.551

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91238 Nr: 1984-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83371 Nr: 3854-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BRITO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 5601-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação/Intimação do Requerido/Executado, providenciando a publicação 

na forma da lei e comprovando-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74146 Nr: 178-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME, 

PEDRO DA SILVA, Paulo da Silva, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA , 

PEDRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 3564-18.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALIMENTOS LTDA, DANIEL BORGES 

SEVERINO, Tatiana Moreira da Costa Borges, DAVID BORGES SEVERINO, 

IVANA GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Sinop - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77771 Nr: 1410-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIARA PRODUCOES LTDA ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES, MARCELO IVAN KLEIN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57764 Nr: 1928-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARTINS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 Atenta aos autos, entendo que o feito deve ser chamado à ordem.

No presente caso, o INSS ajuizou os presentes embargos à execução de 

título judicial que contra ele move JOSÉ MARIA MARTINS GOUVEIA.

Remetidos os autos à contadoria do juízo, aportou aos autos os cálculos 

de fls. 112/117, dos quais houve concordância expressa por parte da 

embargada (fls. 119/120) e pela embargante (fl.120-verso).

Por tal razão, os embargos foram julgados procedentes, homologando os 

cálculos de fls. 114/116, e condenando a embargada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram 

arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (fl. 121).

Pois bem.

Embora a embargada/exequente tenha sido condenada ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, é de se ver que à fl.132 requereu o 

cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais.

E, induzido a erro, este juízo determinou a intimação do INSS para que se 

manifestasse acerca do pedido da embargada (fl. 142) que, também 

induzido a erro, concordou com os cálculos.

Posteriormente foi expedida RPV e em seguida os valores foram liberados 

em favor da embargada (fl. 149).

Dessa forma, determino a intimação da advogada, Dra. Nícia da Rosa Haas 

para que, no prazo de 15 dias, devolva os valores indevidamente 

recebidos, corrigidos até a data do depósito, sob pena de penhora online.

Aportando aos autos o depósito dos valores, liberem-se em favor do INSS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50948 Nr: 2821-47.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO AGUILA GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Vistos, etc.

Atenta ao petitório de fl. 482, não localizei nos autos o acordo informado 

pela parte requerida.

Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar o acordo informado por ela.

Decorrido o prazo sem a providência determinada, a parte autora deverá 

se manifestar acerca do retorno dos autos da Instância Superior, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2728-84.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVINO GOMES DOS SANTOS, HELENA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, SILVIO DA SILVA SANTOS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA SANTOS, MARIA DILMA CORREA SANTOS, CARME 

FERMINA ANDRADE DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA SANTOS, 

OSVANDA ALVES SANTOS, MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA, 

ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA, 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS, IRENI SILVA SACRAMENTO, 

AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO 

DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

ZANUTTO - OAB:10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO - OAB:10.131

 Vistos etc.

Tendo em vista que os requeridos Coriolano de Assumpção e Joana da 

Costa Ferreira foram citados por edital, e não compareceram nos autos (fl. 

480), NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como curadora especial 

dos requeridos, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Há de ser ressaltado que o ônus da impugnação especificada dos fatos 

não se aplica ao curador especial (Parágrafo único, do art. 341, CPC).

 Ainda, determino a citação do Espólio de Osvaldo da Costa Ferreira, na 

pessoa da inventariante Raquel Moraes Madureira, por oficial de justiça, 

observando-se o endereço informado à fl. 594.

 Determino ainda a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

informe nos autos a qualificação do esposo de Marilene da Silva Santos, 

visando sua citação.

Aportando aos autos, cite-se a parte anteriormente mencionada.

No mesmo prazo supra, a autora deverá juntar aos autos a certidão de 

casamento de Fabio da Silva Santos e Osvanda Alves Santos, conforme 

requerido pelo Parquet à fl. 594.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50586 Nr: 2422-18.2012.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Atenta à manifestação ministerial de fl. 59 e termo de declaração de fl. 60, 

determino a intimação da inventariante para que promova o regular 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, consignando que em caso de 

inércia, será instaurado, de ofício, incidente de remoção da inventariante.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45636 Nr: 550-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3563/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 Vistos etc.

Inicialmente, ante a ausência de impugnação, homologo o auto de 

avaliação de fl.648.

Lado outro, determino a notificação da credora fiduciária, Caixa Econômica 

Federal, para que preste informações acerca da situação atual de 

eventual crédito em nome do executado, decorrente do contrato de 

alienação fiduciária, devendo informar ainda a data da última parcela.

Por fim, defiro a penhora online no valor de R$ 257.112,14 (duzentos e 

cinquenta e sete mil, cento e doze reais e quatorze centavos) nas contas 

da parte executada: Isandir Oliveira de Rezende, CPF nº 274.949.851-15.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33401 Nr: 961-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSF, JOANA HENRIQUE DE SOUZA, Ileonilson 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. PIVETA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinicius Santos - 

OAB:MT0015464O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os autos serão novamente remetidos ao 

arquivo, ante o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte interessada, para no prazo legal, 

se manifestar sobre o Ofício retro, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49864 Nr: 1645-33.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VICENTE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICÉIO FIGUEREDO 

CARDOSO - OAB:3188 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Vistos etc.

Requerido cumprimento de sentença pelo exequente (fl. 286), intime-se o 

executado por meio de seu Patrono, via DJE; para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 1002-41.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA 

CESNIQUE ROVERSI, MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO R.GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT/17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ROVERSI - 

OAB:8.072, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 Vistos etc.

À fl. 301 o exequente afirma que o contrato não se encontra liquidado, 

havendo nos autos sentença sem resolução do mérito, razão pela qual 

seria indevida a baixa da hipoteca da garantia do contrato.

Todavia, é de se ver que o exequente falta com a verdade, chegando a 

beirar a má-fé.

É que à fl. 274, o banco exequente informou o pagamento do débito 

realizado pelo devedor, requerendo a extinção do processo.

Entretanto, o magistrado à época, ao invés de extinguir a execução pelo 

pagamento, entendeu ser caso de desistência da ação, extinguindo o feito 

sem resolução do mérito.

Todavia, independentemente do feito ter sido extinto sem resolução do 

mérito, o fato é que o banco informou a quitação do contrato.

Portanto, determino nova intimação pessoal do banco exequente para que, 

no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, providencie a baixa na hipoteca 

referente à Cédula Rural Hipotecária n°. 96/70245-1 (atual 085.400.199), 

contratada pelos executados em 22/07/1996, com vencimento para 

31/10/2002, no valor de R$ 24.247,84, sob pena de multa diária que elevo 

para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal, por parte do 

responsável, pelo crime de desobediência, além de multa por litigância de 

má-fé.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47142 Nr: 2249-28.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDERSON DA SILVA GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - OAB:3.587, 

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - OAB:8.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderzio Ramires de 

Mesquita - OAB:

 Trata-se de Impugnação à execução apresentada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face da parte exequente, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Instado a se manifestar-se, o impugnado peticionou informando que 

concorda com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e expedição de precatório, conforme fl. 259.

Ante o exposto, tendo havido concordância pelo exequente/impugnado, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante (fls. 

249/257).

Dessa forma, determino que seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações informando o 

depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47808 Nr: 3052-11.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA NANCI MICHELATO STEFFAN, Paulo Antonio de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16.311/B, Fabiane Tagliari - OAB:64.033 - PR, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Atenta ao petitório de fls. 648/649, suspendo a presente execução 

apenas em relação à exequente Alda Nanci Michelato ante o manifesto 

interesse em aderir ao Instrumento de Acordo Coletivo (de um lado os 

órgãos de defesa dos consumidores e poupadores e de outro a 

FEBRABAN e o CONSIF).

Lado outro, a presente execução prosseguirá em relação ao exequente 

Paulo Antônio de Lima, devendo o exequente apresentar a planilha 

atualizada do débito, relativo à parcela pertencente ao citado exequente, 

no prazo de 15 dias.

Após, manifeste-se o executado em relação ao cálculo, em 15 dias, sob 

pena de homologação do cálculo.

Decorrido prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48001 Nr: 3279-98.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESCONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que apesar da parte autora ter peticionado às 

fls. 165/167, informando da regularidade do cadastro de CPF do autor, 

verifica-se das tentativas datadas de 21/11/2019 e 16/12/2019 ("pints" 

telas anexas), a informação de que o CPF do autor continua irregular.

Desta forma, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45569 Nr: 474-75.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A - 

MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente, formulado à fl. 164, para que seja 

procedida à consulta sistêmica por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, a fim de se localizar bens de propriedade da executada.

Tendo em vista as pesquisas extrajudiciais realizadas pela exequente às 

fls. 173/175, defiro a busca de bens dos executados, junto aos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados.

Ademais, sendo positiva a localização de veículos em nome da parte 

executada pela Secretaria da Vara, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, nomeando o executado como depositário fiel do bem e 

intimando-o para, querendo, manifestar no feito, sendo que, em caso de 

inércia, prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Por outro lado, restando todas as diligências infrutíferas (RENAJUD e 

INFOJUD), intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de suspensão dos autos.

 Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21147 Nr: 2779-08.2006.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINÉIA 

SALETE LUSA CARAMORI, LEONARDO CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/MT, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15.015-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 12/02/2020, às 15:00 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 5022886-81.2019.8.24.0038/SC, 

em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Joinville - SC, conforme Of. N.º 

310001152121 retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 715-83.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialmente, desentranhe-se o petitório de fl. 225, eis que apenas cópia 

daquele de fl. 224.

Relativo ao pedido formulado pelo INSS, ressalto que o Recurso 

Extraordinário 870.947 foi julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade 

na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações 

impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança, contudo, reconheceu a constitucionalidade dos juros 

moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

in verbis:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
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Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da 

Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e 

das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, 

Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar 

parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão 

lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) 

assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter 

não tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação 

continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado 

monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) 

fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e 

parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e 

Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, em 

fixar as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 

que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 

Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina.

 Por sua vez, em face do acórdão acima mencionado foram opostos 

embargos de declaração, que foram rejeitados por maioria dos ministros, 

não modulando os efeitos da decisão anterior, vejamos:

“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não 

modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do 

voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos 

os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias 

Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de 

Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. 

Plenário, 03.10.2019.”

Assim, o IPCA-E deve ser imediatamente aplicado como fator de correção 

monetária em processos contra a Fazenda Pública, afastando a incidência 

da TR definitivamente, conforme entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

INSS E DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 

EX-FERROVIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO DE 

BENEFÍCIO. ISONOMIA COM OS ATIVOS. COMPENSAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação 

da UNIÃO contra sentença de fls. 81/84v, que julgou parcialmente 

procedente o pedido da inicial para condenar ao pagamento da pensão da 

Autora no valor correspondente a 100% dos valores caso o instituidor 

estivesse na ativa. 2. Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta 

preliminarmente, a impossibilidade da concessão de tutela antecipada e a 

prescrição do fundo de direito. No mérito, afirma a impossibilidade legal de 

aumento do valor da complementação da pensão. Requer, por fim, 

aplicação da TR para a correção monetária. 3. Demonstrada a existência 

de prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação, além 

da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, satisfeitos os pressupostos legais a autorizar a antecipação 

da tutela. 4. O pleito em questão, refere-se a prestações de trato 

sucessivo e de natureza alimentar, não se cogitando de prescrição quanto 

ao denominado fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O prazo 

extintivo alcança apenas a pretensão às parcelas vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme já definido em 

sentença. Preliminar de prescrição de fundo do direito rejeitada. 5. O STJ, 

em sede de recurso repetitivo (REsp 1211676/RN, julgado em 08/08/2012), 

consolidou o entendimento no sentido de que a Lei n. 8.186/91 garante aos 

ex-ferroviários e seus pensionistas o direito à complementação de seu 

benefício de modo que se equiparem aos valores percebidos pelos 

ferroviários da ativa, devendo a União complementar o valor pago pelo 

INSS, esse fixado de acordo com a legislação previdenciária em vigor à 

época da criação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, verifica-se que o 

ferroviário instituidor, falecido em 1992 (fl. 20), foi admitido pela Rede 

Ferroviária Federal anteriormente a 21/05/1991, sendo beneficiário da 

equiparação entre os proventos dos inativos (ex-ferroviários) e as 

remunerações dos funiconários em atividade. Assim, é inequívoco que a 

Autora, por ser pensionista dos ferroviários falecidos, tem direito, por 

força das Leis nº 8.186/91 e nº 10.478/2002, à complementação dos seus 

proventos. 7. Implementado o requisito previsto no art. 1º da Lei 

8.186/1991, a parte autora tem direito à complementação da 

aposentadoria, calculada nos termos do art. 2º do aludido diploma legal. 

Desta forma, resulta legítima a pretensão de majorar a renda mensal de 

seu benefício, mediante aplicação do percentual de 100% do quantum 

devido, se ainda estivesse na atividade, no tocante à parcela da 

complementação de aposentadoria de responsabilidade da União. 8. Deve 

ser reconhecida a possibilidade de compensação de eventuais créditos 

adimplidos administrativamente com fundamento nas Leis n. 8.186/91 e n. 

10.478/2002, de modo que nenhum prejuízo advirá caso o direito ora 

reconhecido já tenha sido devidamente pago no âmbito administrativo, 

bastando sua comprovação quando da liquidação do julgado. 9. Com 

relação à correção monetária, não merece reparos a sentença que fixou o 

índice nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Registre-se 

que, em recente julgamento, em 03/10/2019, dos embargos declaratórios 

opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947 (Tema 810), em que se 

buscava modulação dos efeitos, o STF decidiu que o IPCA-E deve ser 

imediatamente aplicado como fator de correção monetária em processos 

contra a Fazenda Pública, afastando a incidência da TR definitivamente. 

10. Reexame necessário parcialmente provido, para reconhecer a 

possibilidade de compensação de eventuais créditos adimplidos 

administrat ivamente. Apelação da UNIÃO desprovida.(AC 

0001408-82.2015.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 11/12/2019 PAG.)

Desta forma, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para realizar novo 

cálculo, atualizando monetariamente o débito segundo o IPCA-E, mantendo 

os demais parâmetros inalterados.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 599-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a expedição dosAlvará retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para que junte 

aos autos a planilha atualizada do débito, com a dedução do valor 

bloqueado, devendo ainda requerer o que entender necessária a 

satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias, conforme despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 1305-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Certifico e dou fé que, visando encaminhar os presente autos ao TJ/MT, 

para apreciação aos recursos apresentados pelas partes envolvidas, em 

obediência a determinação judicial, compulsando os presentes autos, 

verificou-se a inexistência de qualquer documentos acostados ao 

presente autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 1936-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3008-A

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Determino nova designação de hasta pública, nos termos de decisão de 

ref. 41.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20408 Nr: 1987-54.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAMY ATHAYDE CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:5351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irley Pinheiro Kretli - 

OAB:MT0011750

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, libere-se em favor do Estado o montante bloqueado nos autos.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10826 Nr: 1364-29.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIMIRO ANTÔNIO THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, JAYME FERRUCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, Andrews Veras Ferruccio - OAB:336709 - 

SP, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco 

Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Traga o exequente, em 15 dias, cópia da matricula do imóvel com a devida 

averbação da penhora devendo ainda, no mesmo prazo, providenciar a 

intimação do credor hipotecário, nos termos do art. 804 do Código de 

Processo Civil.

Após, cumpridas as determinações retro, e certificado o decurso do prazo 

de impugnação sem manifestação do executado, desde já determino a 

expedição de carta precatória à comarca de Assis/SP, para realização 

dos atos expropriatórios.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87955 Nr: 5849-81.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução 

tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.Sem condenação 

em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se 

com as devidas baixas e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 17 de 

dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90143 Nr: 1451-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME, SHEILA 

CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Os autos vieram conclusos com o pedido da exequente inscrição do nome 

do devedor nos cadastros do SPC e SERASA, bem como realização de 

audiência de tentativa de conciliação (ref. 99).

Assim, defiro o pedido retro e determino a emissão da certidão para 

inscrição do nome dos executados nos órgãos do SPC e SERASA, nos 

termos do §3º do artigo 782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la 

em secretaria, com posterior comunicação ao Juízo.

Lado outro, consideração a função precípua do Poder Judiciário de 

pacificação social, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de tentativa de conciliação, conforme requerido à fl. 149.

Por fim, restando infrutífera a tentativa de conciliação, indique a credora 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 1489-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos com o pedido da exequente inscrição do nome 

do devedor nos cadastros do SPC e SERASA, bem como realização de 

audiência de tentativa de conciliação (ref. 129).

Assim, defiro o pedido retro e determino a emissão da certidão para 

inscrição do nome dos executados nos órgãos do SPC e SERASA, nos 

termos do §3º do artigo 782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la 

em secretaria, com posterior comunicação ao Juízo.

Lado outro, consideração a função precípua do Poder Judiciário de 

pacificação social, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de tentativa de conciliação, conforme requerido à fl. 149.

Por fim, restando infrutífera a tentativa de conciliação, indique a credora 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 697-52.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, SILMARA 

FERREIRA DE CASTRO, CLEONICE BONAFE FERREIRA, ESPOLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, JANETE APARECIDA MIRANDA FERREIRA, 

CAIO DE SOUZA FERREIRA, LAIZ HELENA DE SOUZA FERREIRA, STELLA 

FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Usucapião movida por MARIA LUCIA ALVES DE 

SOUSA, em desfavor de ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

representado por seus herdeiros, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Os confinantes foram citados à ref. 14, deixando de oferecer 

contestação.

As fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal não manifestaram 

interesse nos autos (ref. 18/20).

Os requeridos Marcos Antônio Ferreira e Cleonice Bonafé Ferreira e os 

requeridos ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 

foram citados por edital (ref. 62).

A requerida Stella Ferreira de Andrade foi citada à ref. 100, enquanto os 

requeridos Caio de Souza Ferreira e Vera Lúcia Ferreira foram citados à 

ref. 101.

O requerido Marcio Roberto Ferreira foi citado à ref. 118.

As requeridas Laiz Helena de Souza Ferreira e Silmara Ferreira de Castro 

foram citadas à ref. 131.

Todavia, não há noticias da citação do ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ 

FERREIRA, representado pela inventariante Janete Aparecida Miranda 

Ferreira, bem como do requerido SILAS TERCIO FERREIRA.

Assim, certifique a serventia se houve a citação dos requeridos 

mencionados anteriormente.

Caso não tenham sido citados, cite-se conforme já determinado.

Outrossim aos requeridos citados por edital, nomeio como curador 

especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC e 

Parágrafo único, devendo ser esta intimada a apresentar as respectivas 

defesas.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83036 Nr: 13032-40.2015.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença ajuizada contra o MUNICÍPIO 

DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.

Todavia, foi realizada prova pericial no processo principal (Código n°. 

56505), onde restou concluído pelo Expert que a parte autora não possui 

direito a recomposição salarial ou ao percebimento de valores pretéritos, 

porque não sofreu perda salarial, mas obteve efetivo ganho, conforme 

“Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV” apresentada 

com a perícia.

Por tal razão, o feito principal foi extinto sem resolução do mérito, na data 

de 08/08/2017.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
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Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a presente ação perdeu todo e qualquer 

resultado prático, tendo em vista a extinção do processo principal (código 

nº. 56505), no qual foi reconhecida pela pericia contábil que a parte autora 

não possui direito a recomposição salarial ou ao percebimento de valores 

pretéritos, porque não sofreu perda salarial.

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo legal, 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66623 Nr: 1684-25.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ARANTES COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:MT 

24.197/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66623 Nr: 1684-25.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ARANTES COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:MT 

24.197/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62242 Nr: 215-41.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEREZINHA DA FÉ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se do pedido da inventariante requerendo a remessa dos autos para 

o CEJUSC, visando a tentativa de composição amigável entre os herdeiros 

(ref. 120).

Assim, em consideração a função precípua do Poder Judiciário de 

pacificação social, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de tentativa de mediação, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52105 Nr: 676-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 546-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdineis Aparecido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARINHO GARCEZ CABELLEIRA, 

ESPOLIO DE ANTÔNIA ESPERANÇA ATHAIDES SOSA, ARAMY ATHAYDE 

CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:MT0019172O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Termo de 

Penhora retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, 

JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT, ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O, 

FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA POHL 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos Fernandes - 

OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - O, RODRIGO 

ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 Vistos, etc...., referente ao IPTU dos imóveis descritos na ref. 454.Defiro 

também a liberação do valore de R$ 3.465,26 (três mil, quatrocentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), visando o pagamento 

relativo à despesa de contratação do caseiro para a lida do gado, 

manutenção e guarda de bens que se encontram no imóvel denominado 

“Fazenda Alegria” e honorários contábeis, devendo o inventariante prestar 

contas no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em relação ao petitório de de 

ref. , é de se ver à ref. 174 que o inventariante dativo possui saldo de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarena mil reais), à título de honorários, a ser 

recebido somente ao final do processo.Todavia, de fato, existe grande 

animosidade entre os herdeiros, o que faz com que o presente feito venha 

se arrastando há anos e sem aparente interesse em resolver o 

litígio.Assim, visando prestigiar o trabalho que vem sendo desenvolvido 

pelo inventariante dativo, defiro a antecipação de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), em 04 (quatro parcelas) mensais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais).Assim, deverá o inventariante, atento ao saldo positivo nas contas 

bancárias de titularidade do “de cujus”, proceder à transferência do valor 

de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) para a sua conta bancária, que 

deverá ser informada neste juízo, prestando contas e colacionando no 

esboço de partilha como passivo pertencente ao acervo patrimonial do 

autor da herança; sem esquecer dos outros 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) com data de 30, 60 e 90 dias (a partir da liberação do primeiro 

pagamento).Lado outro, com relação a petição de ref. 440, intimem-se o 

inventariante para se manifestar em 15 (quinze) dias, devendo tomar as 

providências cabíveis com relação ao imóvel em questão.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jaciara - MT, 18 de dezembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 11326-22.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDA, MHDS, CDA, LCADS, ADA, ADA, SDA, 

PDAM, DDA, HDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - 

OAB:21.452 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, FERNANDO DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, 

RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, RODRIGO 

ANTONIO COSTA MENACHO - OAB:10919/O, SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:3981

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de dezembro de 2019

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86969 Nr: 5607-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE JACIARA – MT

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

Leilão Simultâneo – Presencial e Eletrônico

AUTOS Nº 5607-25.2016.811.0010 CÓDIGO: 86969

 AÇÃO: Execução Fiscal

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

EXECUTADO: ARROZEIRA DO VALE LTDA (CNPJ 00.923.666/0001-11)

CREDOR HIPOTECÁRIO: JOVAIR RODRIGUES DA SILVA (CPF 

777.854.361-34)

TERCEIROS INTERESSADOS: UNIÃO; CEREALISTA KI-BELO LTDA (CNPJ 

04.322.396/0001-44) E INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL.

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/12/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.235,31 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e 

trinta e um centavos) em 27 de abril de 2017.

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 2.458,84 (Dois mil quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) em 18 de maio de 2017.

PRIMEIRA PRAÇA: 12/02/2020 às 13:30 horas, por preço não inferior ao 

da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 14/02/2020 às 13:30 horas, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Avenida Zé de Bia S/N- Jardim Aeroporto II – Jaciara - MT – CEP 

78820-000 e pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial.

DESCRIÇÃO DO BEM:

 “Um lote de terreno urbano sob nº 21, da quadra 168, da planta do 

loteamento desta cidade e comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 

com as seguintes medidas e confrontações: Lote nº 21 – medindo 10,00 

metros de frente para a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, por 50,00 

metros de ambos os lados ou sejam, 500m², confrontando de um lado com 

o lote nº 20; de outro lado com o lote nº 22; e finalmente pelos fundos com 

o lote nº 04.” Matriculado sob o nº 9561 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Jaciara/MT.

De acordo com o Laudo de Avaliação O lote de terreno urbano está 
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localizado no bairro Planalto, nesta cidade, com frentes para a Avenida 

Antônio Ferreira Sobrinho, com topografia plana, pavimentada, de fácil 

acesso e de uso residencial e comercial. Os serviços públicos existentes 

na frente dos imóveis são: Rede de água potável, rede de galerias 

pluviais, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, energia elétrica, 

iluminação pública, linha telefônica, internet, limpeza pública e coleta de 

lixo. Considerando as características e a localização do lote de terreno 

urbano, após pesquisas e consultas junto a corretores locais, este Oficial 

Avaliador atribui ao lote de terreno urbano 21 (vinte e um) o valor real de 

mercado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No referido lote de terreno 

urbano por ser conjugado com os lotes 20 e 22 encontra-se edificada a 

benfeitoria abaixo. Um armazém, tipo convencional, feito em alvenaria, com 

cobertura de estrutura metálica, medindo 700 metros quadrados de área 

construída, piso em concreto, em regular estado de conservação.

Observação: O presente Edital será publicado na rede Mundial de 

computadores, no síto www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2º).

 A matrícula do imóvel nº 9561 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Jaciara/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro 

www.faleiloes.com.br.

 ÔNUS: Consta em R.03 Hipoteca de 3º grau em favor de Jovair Rodrigues 

da Silva; Consta em R.07 Protocolo 46.432, Mandado de Penhora em favor 

da União, processo nº 3719-65.2009.811.0010, Código 32296 da 3ª Vara 

da comarca de Jaciara-MT; Consta em Av. 08 Protocolo 49.444, Ação de 

Execução em favor da Cerealista Ki-Belo Ltda, processo nº 048/2008, 

Código 24324 da 1ª Vara da comarca de Jaciara-MT; Consta em R.09 

Protocolo 50.812, Mandado de Penhora em favor da Cerealista Ki-Belo 

Ltda, processo nº 529-31.2008.811.0010, Código 24324 da 1ª Vara da 

comarca de Jaciara-MT; Consta em R.11 Protocolo 88.965, Mandado de 

Penhora em favor do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial, processo nº 3136-80.2009.811.0010, código 31436 

da 1ª Vara da comarca de Jaciara-MT; Consta em R.12 Protocolo 91.974, 

Mandado de Penhora em favor do Município de Jaciara-MT, processo nº 

5607-25.2016.811.0010, código 86969 da 1ª Vara da comarca de 

Jaciara-MT; Consta em Av. 13 Mandado de Penhora em favor de Wandir 

Soares Massafra, transferido das matrículas R/638 e R/639, expedido por 

determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da comarca de Jaciara-MT, 

oriundo processo 871/2003, código 141; Consta em Av.14 Mandado de 

Penhora em favor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

transferida da matrícula R/639, por determinação do MM. Juiz de Direito da 

1ª Vara da comarca de Jaciara-MT, oriundo do processo 

1027-79.1998.811.0010, código 3473; Consta em R.15 Mandado de 

Penhora em favor do Município de Jaciara-MT, processo 

2241-41.2017.811.0010, código 91732 da 1ª Vara Cível da comarca de 

Jaciara-MT; Consta em R.16 Termo de Penhora em favor do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, processo 

2006-94.2005.811.0010, código 17423 da 1ª Vara Cível da comarca de 

Jaciara-MT.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 17/05/2018.

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 105.463,93 (cento e cinco mil 

quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) em 

02/12/2019, de acordo com o site do TJDFT.

*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos 

quanto a recursos pendentes de julgamentos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013. Informações (65) 

3025-7500.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 

(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente 

pela avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada 

pelo exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação 

suportada pelo executado.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, 

conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento 

da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 30% (trinta por cento) do 

valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) leiloeiro(a), 

garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por JUROS DA 

POUPANÇA, limitado a 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis 

a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação, devendo o montante ser 

quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos a que se 

refere o bem arrematado, garantido por restrição sobre o próprio bem no 

caso de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos e bens moveis (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. Na 

hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 

10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas 

(conforme art. 895 §4º do CPC). Lances à vista sempre terão preferência, 

bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: ARROZEIRA DO VALE LTDA (EXECUTADO); JOVAIR RODRIGUES 

DA SILVA (CREDOR HIPOTECÁRIO); UNIÃO, CEREALISTA KI-BELO LTDA E 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL (TERCEIROS INTERESSADOS), das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidos 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação.

Jaciara – MT - 18 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90520 Nr: 1635-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL & FERREIRA MENDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, 

resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no 

procedimento executório, no valor de R$ 15.167,15 (quinze mil, cento e 

sessenta e sete reais e quinze centavos), em título executivo judicial, a 

ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, e sobre a qual incidirá juros 
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moratórios, na razão de 1%, ao mês.Condeno a embargante/ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2º, do 

Novo Código de Processo Civil).Entretanto, concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça à embargante/ré, devendo a 

exequibilidade do ônus da sucumbência permanecer suspensa (Art. 

98,§3º, do NCPC).Oportunamente, arquivem-se os autos.Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.Jaciara - MT, 18 de dezembro de 2019.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 1034-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOMINGOS BAU, ZELANIR RAMME BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLÁVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13.967/MT, JOSÉ 

ANTÔNIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133079 Nr: 3795-40.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039 Nr: 11-27.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO TAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que os autos encontram-se arquivados 

provisoriamente há um longo período sem qualquer manifestação da 

exequete, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, via DJE e pessoalmente, para no prazo legal, se manifestar 

nos autos acerca do andamento do feito, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 125421 Nr: 802-24.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MESQUITA CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o embargante não juntou aos autos os 

documentos indispensáveis a propositura dos embargos a execução, tais 

como a petição inicial dos autos principais, o título executivo que se baseia 

a execução, entre outros, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 

914, § 1º, do CPC, verbis:

Art. 736. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo advogado, sob 

sua responsabilidade pessoal.

Todavia, o art. 321 do CPC estabelece que é dever do Juiz, sendo sanável 

o defeito, ensejar à parte a emenda ou a correção da petição inicial, 

vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Assim, tratando-se de irregularidade sanável, determino a intimação do 

embargante/executado para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os 

documentos indispensáveis a propositura dos embargos à execução, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

Determino ainda que a secretaria certifique atentamente se os embargos 

são tempestivos ou não, nos moldes do parecer ministerial.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100309 Nr: 6324-03.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS, NEUCIR JOSÉ STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 
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preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios pleiteados.Via de consequência CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108288 Nr: 371-24.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT, MARIA LUCILIA 

GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 Vistos etc.

À luz dos princípios da vedação da decisão surpresa, do contraditório e 

da ampla defesa, intime-se a embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo banco 

embargado à ref. 83.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108549 Nr: 503-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR GONÇALO BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente discorda da RMI 

estabelecida administrativamente pelo INSS.

Assim, determino a remessa dos autos à contadoria do Juízo para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, elabore o cálculo da RMI, devendo, para todos 

os efeitos, observar os parâmetros fixados no acórdão/sentença, bem 

como para o procedimento presente no site do INSS, no que tange a 

fixação da Renda Mensal Inicial.

Posteriormente, manifeste-se as partes, em 15 (quinze) dias.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89880 Nr: 1306-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, Ricardo José Lopes Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Neri dante - 

OAB:156.783 - SP, KAREN REGES SIERRA - OAB:185010, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329, JULINIL GONÇALVES ARINE - OAB:1.136

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90921 Nr: 1832-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, CLEANDA MORENO BRANDÃO PUQUES, JOSEMAR 

CARPES PUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEANDA MORENO BRANDÃO PUQUES, 

Cpf: 50173340172, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSEMAR CARPES PUQUES, Cpf: 40803716168, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VITAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MILHO E DERIVADOS LTDA, CLEANDA MORENO 

BRANDÃO PUQUESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de 20171617, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1617/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2017

 - Valor Total: R$ 34.566,85 - Valor Atualizado: R$ 34.566,85 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 
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será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 19 de dezembro de 2019

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101712 Nr: 6916-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY GARCIA PIATO - 

OAB:23.310/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Razão assiste ao exequente em sua manifestação de ref. 62, tendo em 

vista que o AR não foi recebido pelo próprio executado.

 Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURADE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa. (TJMT - 

APELAÇÃO Nº 72034/2014, TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 21/01/2015, Publicado em 27/01/2015).

Assim, declaro nula a citação de ref. 58.

Todavia, deixo de determinar nova citação naquele endereço, haja vista 

que naquele local encontra-se estabelecida a agência do Sicredi.

Lado outro, antes de analisar o pedido de busca de endereço, determino 

que traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante das diligências 

empreendidas.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96207 Nr: 4313-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/MT

 Vistos etc.

Acerca da impugnação à penhora (ref. 123), intime-se o banco exequente 

para que se manifeste, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102569 Nr: 7410-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedy Schuch, CELÍCIO SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Vistos, etc.

Diante do óbito do autor da demanda e requerimento de habilitação de seu 

espólio (ref. 82) como permitido pelo artigo 688, inciso II, do CPC, nos 

termos do que determina o caput do artigo 690 do mesmo diploma legal, 

cite-se o executado para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78550 Nr: 1654-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP, ANDREIA 

KATIA FELITO ROMERO, ANTÔNIO CARLOS FELITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos, etc.

Atenta à informação do Administrador Judicial à ref. 85, onde afirma que o 

crédito encontra-se habilitado na ação de recuperação judicial, determino 

a intimação do executado para que, no prazo de 15 dias, informe e 

comprove se já houve a homologação do seu plano de recuperação 
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judicial.

Esclareço que tal informação é relevante, a fim de se decidir acerca de 

eventual extinção da execução ou simples suspensão.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68557 Nr: 11367-86.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Vistos e examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos movido por MARCOS 

VINICIUS MAIER GOMES, menor representado por MARTA MAIER DE 

FRANÇA, contra BONFIM BARROS GOMES, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O executado foi intimado a pagar o débito, mas manteve-se inerte, por isso 

decretou-se sua prisão civil (ref. 170).

Por fim, a parte exequente comparece aos autos pugnando pela 

homologação da desistência, todavia, informa que o executado efetuou o 

pagamento do débito (Ref. 186).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com 

resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, revogo a decisão que decretou a prisão civil do executado 

(ref. 170) e determino o imediato recolhimento do mandado de prisão 

expedido nos autos, oficiando ao Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP).

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57079 Nr: 1376-23.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, bem como sobre as correspondências 

devolvidas retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21022 Nr: 2648-33.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LOPES POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem acerca das datas para 

realização de leilão presencial e eletrônica nas seguintes datas: 1º leilão - 

19 de Março de 2020, a partir das 13:00 horas - 2º leilão - 19 de Março de 

2020, a partir das 14:00 horas, conforme petição de fls 79, requerendo o 

que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133096 Nr: 3800-62.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIEVON MIRANDA DA SILVA, FABIANA CAMILO 

CRUZ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62242 Nr: 215-41.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEREZINHA DA FÉ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários designada Sessão de Conciliação para o 

dia 10/02/2020 às 14hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 
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intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários designada Sessão de Conciliação para o 

dia 18/02/2020 às 14hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75593 Nr: 664-62.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDNEI ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PANORAMA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:118.948 - RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90143 Nr: 1451-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME, SHEILA 

CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Certidão de Crédito, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 795-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários designada Sessão de Conciliação para o 

dia 06/02/2020 às 14hs15.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102627 Nr: 7438-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES - ME, JOSÉ CARLOS 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos diante do pedido da autora pela expedição de 

ofícios visando a busca de endereços da requerida.

Pois bem.

Diante da não localização do requerido e a fim de conferir celeridade na 

prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro a realização de busca 

de endereços via sistemas InfoJud e RenaJud.

 Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido pelos sistemas Infojud, 

devendo o RenaJud ser realizado pela secretaria.

Sendo frutífera a diligência, cumpra-se nos termos do despacho inicial.

Restando todas as diligências infrutíferas, intime-se a autora para informar 

novo endereço ou requerer o que de direito em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 07 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 2016-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCFECL(BP, TCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76495 Nr: 952-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES LUFT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:154191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83032 Nr: 13031-55.2015.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 5106-71.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR UMBELINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BANDEIRA, Faggion 

Transportes Rodoviários Ltda, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013 

MT, JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - OAB:55846, RENAN LEMOS 

VILLELA - OAB:52572, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 1951-94.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MUNICÍPIO 

DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GASPAR DE LIMA, MS UNIFORMES E 

TRANSPORTES, JAIR SANTI, EDINALDO FERNANDO DE SOUZA, 

MARCELO FELIPE DA ROCHA SANTI, TRIART UNIFORMES E CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0, Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, EDNELSON ZULIANI 

BELLO - OAB:2532-A/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681, RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Auto de valiação 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 897-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AALJ, AALJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

O executado, conforme certidão de fls. 166 foi devidamente intimado para 

que indicasse bens passíveis de penhora, prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa e, embora decorrido o prazo, até a presente data nada 

manifestou, desta forma o executado deve ser multado em 10% do valor 

da execução nos termos do artigo 774, V, parágrafo único, do CPC.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta 

comissiva ou omissiva do executado que:

 (...)

 V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus

 Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material.

De outra banda, em relação ao petitório de fl. 168, concedo ao exequente 

o prazo de 15 (quinze) dias para que informe bens de titularidade do 

executado, ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 4108-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LIANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 1936-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3008-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, acerca do leilão designado para as datas 

de 19 de Março de 2020, a partir das 13:00 horas (1º leilão) e 19 de Março 

de 2020, a partir das 14:00 horas nas modalidades presencial e eletrônica, 

que serão realizados no Fórum da Comarca de Jaciara - MT e através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, conforme documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110115 Nr: 1232-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99424 Nr: 5825-19.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANDRA GABRIELE DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinilson Gonçalves Mariano 

- OAB:18.478 - GO, Carlos Eduardo Muricy Montalvão - OAB:24.294 - 

GO, Juliana Lazara Alvarenga Montalvão - OAB:40.273 - GO, 

MICHELLE DE CASTRO CINTRA - OAB:48624, RENATA SOARES 

PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA - OAB:OAB-GO 

33.551

 Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de 

declaração opostos por tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS para sanar 

a omissão constante na decisão, fixando os honorários periciais em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), relativo ao valor máximo previsto na 

Resolução 232/2016-CNJ. Assim, intime-se a perita nomeada para que 

informe, no prazo de 15 dias, se aceita a nomeação nos termos aqui 

expostos.Caso concorde, a Perita Judicial informará a Serventia, por 

petição escrita, da data e local da realização da prova pericial, devendo a 

secretaria dar ciência às partes através de seus procuradores, pelo meio 

mais célere possível (NCPC, Art. 474), devendo ser dado integral 

cumprimento ao contido na decisão de ref. 46.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jaciara - MT, 08 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108549 Nr: 503-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR GONÇALO BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 130961 Nr: 2989-05.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDINÉIA DE SOUZA CELESTINO, ESPÓLIO ADMAR 

NELSON NITSHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Leite Duarte - 

OAB:45.646 - GO, Raphael Godinho Pereira - OAB:23557/GO

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES 

os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo do processo, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, desconstituindo a penhora do 

imóvel matriculado sob nº. R/1.139, do CRI local.Quanto ao ônus pelo 

pagamento dos honorários sucumbenciais, razão assiste ao embargado, 

tendo em vista que pediu a penhora do imóvel porque, em certidão 

atualizada, ele estava em nome do devedor, ou seja, o embargante, 

embora tivesse comprado não providenciou a transferência.Assim, ante o 
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princípio da causalidade, é do embargante o ônus de arcar com os 

honorários sucumbenciais, conforme entendimento do E. 

TJMT:....CONDENO o embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor dado à causa, contudo a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, considerando que a 

autora é beneficiária da justiça gratuita.Translade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução de Código 14481.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 08 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 132168 Nr: 3446-37.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA, HILARIO 

AMARAL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MS

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES 

os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo do processo, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, afastando a alegada fraude à 

execução em relação à alienação do móvel matriculado sob nº. R/5.210, 

do CRI local.Condeno o embargado ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da 

execução de Código 84706.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 08 de janeiro de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 505-22.2016.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FRANCISCA SOARES, PHSDS, GABRIEL 

ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JURACI DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - 

OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Traga o inventariante, no prazo de 15 dias, Certidão negativa de débitos 

estaduais, municipais e Certidão conjunta negativa de débitos relativos a 

tributos federais e à dívida ativa da União.

Após, voltem-me conclusos para sentença ou outra deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92296 Nr: 2503-88.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDO FONTANA, LUIZ 

ALBERTO FONTANA, ARMANDO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:

 Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos ao 

pagamento do importe de R$ 23.770,09 (vinte e três mil, setecentos e 

setenta reais e nove centavos) em favor da autora, acrescidos de 

correção monetária calculada pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

ambos devidos desde a citação, extinguindo o feito com resolução de 

mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos 

termos do artigo 85, caput e §2º, do CPC.Transitada em julgado a presente 

sentença, inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94803 Nr: 3647-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO E GONÇALVES DE CARVALHO 

LTDA, MARLENE GONÇALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

carta precatória devolvida, dando prosseguimento ao feito, sob pena de 

suspensão dos autos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88914 Nr: 833-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:
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 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, e SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do 

CPC).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89896 Nr: 1316-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celião Comércio De Materiais de Construção 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, e SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do 

CPC).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 5144-83.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLEINIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente a 

exequente para , no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de suspensão dos autos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4608-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WINANDY MONNERAT - 

OAB:351401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26151 Nr: 2709-20.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DINIZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ANDRADE BREDA - 

OAB:26877/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63114 Nr: 511-63.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER ANDRADE DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente.

Assim, proceda-se com a emissão da certidão para inscrição do nome do 

executado nos órgãos do SPC e SERASA, nos termos do §3º do artigo 

782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la em secretaria.

Após o cumprimento supra, e tendo em vista que já houve suspensão do 

processo (fl. 118), transcorrido o prazo de suspensão nos termos do §2º 

do artigo 921 do CPC, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, devendo ser excluído o processo do relatório estatístico 

mensal, sem baixa na distribuição.
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Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja 03 (três) anos, sem manifestação do credor, 

conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21009 Nr: 2630-12.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ TICIANEL, JOELSIO 

TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente, formulado às fls. 173/174, para 

que seja procedida à consulta sistêmica por meio dos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e ANOREG, a fim de se localizar bens de propriedade do 

executado.

Pois bem.

Tendo em vista que as pesquisas extrajudiciais realizadas pela exequente 

restaram infrutíferas, defiro a busca de bens dos executados, junto aos 

sistemas Infojud e RENAJUD, devendo este último ser efetuado pela 

Secretaria do Juízo.

Ainda, defiro a busca de bens dos executados FRANCISCO JOSÉ 

TICIANEL, inscrito no CPF sob o n° 006.606.391-49 e JOELSIO TICIANEL, 

inscrito no CPF sob o n° 781.224.571-34, junto ao sistema INFOJUD.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados.

Ademais, sendo positiva a localização de veículos em nome da parte 

executada pela Secretaria da Vara, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, nomeando o executado como depositário fiel do bem e 

intimando-o para, querendo, manifestar no feito, sendo que, em caso de 

inércia, prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Restando infrutíferas as diligências, diga a exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 127997 Nr: 1806-96.2019.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Vistos etc.

Atenta ao petitório de ref. 30, verifico que o exequente pleiteia a penhora 

do imóvel descrito na matricula nº. R/18.640, do CRI local.

Todavia, em análise à matrícula acostada pelo exequente, é possível ver 

que o imóvel ali descrito foi incorporado ao patrimônio da empresa Ribeiro 

e Silva Serviços Ltda ME.

Portanto, indefiro o pedido de penhora do imóvel anteriormente citado.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de penhora em 

nome da parte executada, sob pena de retorno ao arquivo provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 118874 Nr: 5126-91.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR LAURENTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETAQUAP - Centro de Treinamento, 

Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional Ltda ME, GERALDO JOSÉ 

MACHADO, RODRIGO RAMIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor requer a suspensão do presente feito pelo prazo de 1 (um) ano, 

com fundamento no §1º e inciso III, do art. 921, do CPC.

Todavia, trata-se o presente feito de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, e não de processo executivo.

Assim, indefiro o pedido de suspensão e concedo o prazo de 30 dias para 

que o autor para informar endereço válido ou comprovar o esgotamento 

de todas as diligências disponíveis para localização da parte requerida, 

sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108616 Nr: 534-04.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, Sandra Ioraide 

Mattos Rulim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de ref. 74, e determino a intimação do banco embargado 

para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os documentos solicitados 

pelo perito, quais sejam: a) Cópia COMPLETA e LEGÍVEL da Cédula de 
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Crédito nº 085.405.736, contendo os encargos e condições pactuadas; b) 

Planilha Evolutiva das cédulas de crédito nº 085.404.930, nº 085.405.206, 

nº 085.405.993, nº 085.405.736 e 085.406.330, contendo todos os 

pagamentos, valores, datas e encargos cobrados.

Aportando aos autos os documentos, intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, efetue a entrega do laudo.

Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre o laudo no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 477, § 1º do CPC), retornando, em seguida, os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99157 Nr: 5723-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LOPES DOS SANTOS SUPERMERCADO 

LTDA EPP, MARLENE GONÇALVES CARVALHO, HIGOR EUCLIDES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Atenta ao petitório de ref. 98, intime-se a parte exequente para que 

comprove a publicação do edital, nos exatos termos do artigo 257 do CPC, 

no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.

Havendo comprovação da publicação, remetam-se os autos ao curador 

especial nomeado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 1433-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos etc.

Liberem-se em favor do exequente os valores depositados à ref. 77.

Lado outro, considerando a informação do executado de que não 

conseguiu efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica acostada à 

ref. 69 e diante do comprovante do depósito do valor ali constante (ref. 

81), intime-se a Energisa para que informe seus dados bancários para 

liberação do valor, devendo, após o recebimento dos valores, efetuar a 

baixa do débito referente ao mês de janeiro/2018.

Após, voltem-me conclusos para extinção.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64166 Nr: 868-43.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jesus de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme declaração acostada pela exequente, o INSS deixou de 

implantar o benefício previdenciário concedido em sentença, embora 

devidamente oficiado.

Assim, considerando a manifestação do exequente, determino que seja 

expedida carta precatória para nova intimação da Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

Andar, Cuiabá, por meio de seu responsável, para que proceda a 

implantação do benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente 

com documentos pessoais da parte autora, e com cópia da sentença e 

eventuais acórdãos.

Em razão do descumprimento da ordem anterior, elevo a multa diária 

arbitrada para R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).

No cumprimento da ordem, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar nos 

autos quem é a pessoa responsável pela AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE 

DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, a fim de que haja apuração de eventual 

crime de desobediência por parte do responsável, caso haja 

descumprimento.

Decorrido o prazo, havendo comunicação do descumprimento, extraia-se 

cópia dos autos com posterior remessa ao Ministério Público Federal para 

apuração do crime de desobediência.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 1015-69.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS 

CAMPAGNOLO, RONALDO DE SANTANA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o devedor por edital (prazo de 20 dias), vez que revel, para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 
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mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51453 Nr: 3368-87.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLAVIO VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte executada, Banco Itaucard S/A, acerca da 

penhora online realizada nos autos.

Decorrido o prazo sem impugnação, libere-se o valor bloqueado em favor 

do exequente.

Após, conclusos para extinção.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84286 Nr: 4309-95.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, informe se já 

houve a implantação do benefício.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85962 Nr: 5148-23.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO NOGUEIRA & CIA LTDA, DANIELE 

TEREZINHA CARRARO NOGUEIRA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES 

LAMEIRO, DAMASTOR FIDELIS NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 Vistos, etc.

Inicialmente, verifica-se que os valores bloqueados já foram liberados em 

favor do exequente, conforme alvarás juntados às ref. 86, 87 e 88.

Lado outro, defiro o pedido de ref. 95 e concedo dilação de prazo por 15 

(quinze) dias para manifestação do exequente.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83371 Nr: 3854-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BRITO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu representante judicial (por 

carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 80-58.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco das Chagas da Conceição de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 18ª CIRETRAN DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Vistos, etc.

Ante a ausência de impugnação, homologo os cálculos acostados à ref. 

99.

Dessa forma, determino que seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações informando o 

depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 810-06.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGES HABIB NAOUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellionay Rodrigues de Paula - 

OAB:27.585 - GO, JAN PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:56392, 

LAIS GONÇALVES VITORINO - OAB:42868, Léa Carvalho Dias - 

OAB:21.642 - GO, Rodrigo Fleury Cardim - OAB:31.890 - GO, Vinícius 

Andrade Valente - OAB:39.646 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Atenta ao petitório de ref. 59, vejo que se encontra completamente 

equivocada a manifestação ali constante, haja vista que em momento 

algum este juízo ordenou a abertura de inventario e/ou nomeação de 

inventariante.

Este juízo, única e simplesmente ordenou a intimação dos sucessores do 

embargante falecido, para que promovessem a habilitação nos presentes 

autos.

E, havendo informação de que não houve a abertura de inventário, não há 

que se falar em continuidade da suspensão do feito, como requerem os 

sucessores do falecido.

Dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

 Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, observa-se que 

diante da morte de uma das partes, deverá ocorrer a habilitação do 

espólio, no caso de haver o ajuizamento de inventário; da sucessão, na 

hipótese de inexistência de inventário em tramitação; ou dos herdeiros, 

quando já finalizada a partilha e realizado a individualização dos quinhões 

hereditários, para que o feito inicial em tramitação possa ter regular 

prosseguimento.

Assim, considerando a informação de que não houve a abertura de 

processo de inventário de Georges Habib Naoum, está legitimada a 

responder a ação de execução a sucessão do falecido.

Assim, determino a intimação dos sucessores do de cujus para que, no 

prazo de 15 dias, promovam a habilitação no presente feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1301-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ATHANAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória convertida em execução de título judicial, 

movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI contra ARLINDO 

ATHANAZIO, qualificados nos autos.

A parte executada opôs exceção de pré-executividade à ref. 77, a qual foi 

rejeitada à ref. 83, determinando o regular prosseguimento da execução.

Da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade é que a parte 

executada apresentou o Recurso de Apelação de ref. 92.

Todavia, termos do artigo 724 do CPC, da sentença caberá apelação.

E, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade possui natureza 

de decisão interlocutória, sendo incabível a insurgência por meio de 

Recurso de Apelação, conforme entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM À EXECUÇÃO - RECURSO 

CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRECIAÇÃO DAS RAZÕES 

RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE. Da decisão que rejeita a exceção de 

pré-executividade e não põe fim à execução, que terá prosseguimento em 

primeira instância, é cabível agravo de instrumento, e não apelação. O não 

conhecimento do recurso obsta a análise de toda e qualquer questão de 

direito alegada nas razões recursais, inclusive de ordem pública, uma vez 

que não se opera o efeito translativo. (TJMG - Apelação Cível 

1.0378.16.002697-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Entretanto, embora não seja o recurso cabível, nos termos do artigo 1.010, 

§ 3º, do CPC, os autos serão remetidos ao tribunal, independente do juízo 

de admissibilidade.
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Assim, intime-se a parte recorrida para que, caso queira, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91288 Nr: 2011-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSL, RBT, VKBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora do imóvel descrito na matrícula de ref. 92.

E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, INTIMEM-SE o executado e sua cônjuge para apresentar eventual 

impugnação ao auto de penhora, no prazo de 15 (quinze), nos termos dos 

artigos 841, 842 e §1º do 917, todos do CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, deverá o exequente providenciar a averbação da penhora 

no registro competente (caput, do art. 844, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86698 Nr: 5487-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA S/C 

LTDA, CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA, SIRLEY BENITES, 

TOCHIAKI KOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - 

OAB:56918 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Vistos, etc.....Depreende-se dos autos que o bloqueio eletrônico do débito 

foi autorizado e efetuado consoante ref. 90, na data de 29/08/2019, 

porém, não foram encontrados valores disponíveis para bloqueio.Entendo 

que, caso a penhora online seja negativa ou irrisória, deve o credor indicar 

bens passíveis de penhora.Neste sentido......FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente 

referente ao novo pedido de penhora online.Assim, determino a intimação 

do exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

bens passíveis de penhora em nome da executada, ou ainda, comprovar o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração 

de êxito, sob pena de suspensão.Lado outro, em relação ao peticionado 

pelo executado Christian Massayoshi Benites Koyama à ref. 110, onde 

requer o reconhecimento da impenhorabilidade de sua conta corrente, 

tenho que merece indeferimento, ao menos neste momento.Como se sabe, 

a regra da impenhorabilidade aludida no caso em epígrafe está disciplinada 

no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil:.....Todavia, é ônus do 

executado comprovar que sua conta bancária é utilizada única e 

exclusivamente para recebimento de seus honorários advocatícios, ônus 

este que não se desincumbiu.O fato do executado ser advogado não faz 

com que sua conta corrente seja automaticamente protegida contra 

possíveis penhoras, devendo comprovar a origem e natureza dos valores 

ali existentes.É este o entendimento jurisprudencial, vejamos:....Assim, 

indefiro o pedido de impenhorabilidade, cabendo ao executado comprovar 

que sua conta bancária recebe exclusivamente depósitos de valores 

originários de honorários advocatícios para que seja protegida pela 

impenhorabilidade disposta pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1471-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maciel Sebastião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da renúncia da leiloeira anteriormente nomeada (ref. 82), revogo a 

sua nomeação e para tanto, NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. Silvio Luiz 

Silva de Moura Leite, Leiloeirao Oficial inscrito na JUCEMAT sob nº 

21/2012, (End.: Rua Salmem Hanze, nº 901, Vila Birigui, CEP: 78050-340, 

Cidade: Rondonópolis/MT, Tel: (66) 3423-1484 / (66) 996596810, 

contato@mlleiloes.

 No mais, cumpra-se a decisão de ref. 67, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 3168-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON ASSIS LIMA, Paula Pugliesi Assis Lima, 

SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART, Vanuza dos Santos Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

OAB:17240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, Procurador Federal - OAB:00000
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 Vistos etc.

Defiro a produção de prova testemunhal formulada pelos embargantes à 

ref. 67.

Assim, expeça-se carta precatória para a comarca de Cuiabá, visando a 

inquirição da testemunha arrolada.

Retornando a missiva, intimem-se as partes para apresentação dos 

memoriais finais, no prazo comum de 10 (dez) dias.

Em seguinda, voltem-me conclusos para sentença.

Jaciara - MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107223 Nr: 9758-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Conforme declaração acostada pela exequente, o INSS deixou de 

implantar o benefício previdenciário concedido em sentença, embora 

devidamente oficiado.

Assim, considerando a manifestação do exequente e ausência de 

devolução do AR expedido, determino que seja expedida carta precatória 

para nova intimação da Agência de Atendimento de Demandas Judiciais – 

APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, Cuiabá, por meio 

de seu responsável, para que proceda a implantação do benefício 

previdenciário contido nos autos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 

dias, devendo ser encaminhado juntamente com documentos pessoais da 

parte autora, e com cópia da sentença e eventuais acórdãos.

Em razão do descumprimento da ordem anterior, elevo a multa diária 

arbitrada para R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).

No cumprimento da ordem, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar nos 

autos quem é a pessoa responsável pela AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE 

DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, a fim de que haja apuração de eventual 

crime de desobediência por parte do responsável, caso haja 

descumprimento.

Decorrido o prazo, após a juntada da missiva, havendo comunicação do 

descumprimento, extraia-se cópia dos autos com posterior remessa ao 

Ministério Público Federal para apuração do crime de desobediência.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107579 Nr: 9935-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro e concedo dilação de prazo por 15 (quinze) dias ao 

autor.

Transcorrido o prazo pedido, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99160 Nr: 5724-79.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO MARTINEZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Atenta aos autos, verifico que a parte exequente acostou aos autos 

comprovante do valor investido no Grupo Telexfree, no montante de R$ 

2.878,50 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), 

na data de 16/05/2013.

Assim, homologo o cálculo de ref. 23.

Considerando que foram indisponilizados todos os bens e valores de 

propriedade da parte ré e de seus sócios administradores, por força da 

decisão proferida na cautelar preparatória incidental à ação coletiva – 

processo nº 0005669-76.2013.8.01.0001 – aliado ao decidido pelo juízo da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, aos 03.10.2017, no processo 

nº 0005902-34.2017-01 no sentido de que “não foi estabelecido concurso 

de credores, por isso, não há interesse de nenhuma parte em postular 

‘habilitação de crédito’ e que “efetivada a liquidação do julgado e 

encerrada a fase de cumprimento de sentença, competirá ao juízo onde se 

processou a liquidação e o cumprimento postular ao presente juízo a 

liberação dos valores, o que, a princípio, será feito através da 

transferência de valores para o juízo solicitando, a quem competirá o 

pagamento”; DETERMINO seja oficiado ao juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC para que proceda à habilitação do crédito 

perseguido nesta execução nos autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Por conseguinte, SUSPENDO o curso da presente liquidação até o 

pagamento da dívida ou ulterior deliberação do juízo acima mencionado.

Assim, cumpridas a determinação supra, PROCEDA-SE à remessa dos 

autos ao arquivo provisório, com a baixa no relatório estatística.

Intime-se.

Após, baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77311 Nr: 1221-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA - COMÉRCIO, PEDRO DA 

SILVA, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lanning pires amaral - 

OAB:20.910

 Vistos etc.

Defiro o pleito do exequente (ref. 111), e SUSPENDO a execução, pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e 

inciso III, do Art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

 Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86982 Nr: 5611-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALBINO GOETZ – ME,, HELIO ALBINO 

GOETZ, HEDERSON DA SILVA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da ausência de manifestação da leiloeira anteriormente nomeada, 

revogo a sua nomeação e para tanto, NOMEIO como leiloeiro judicial a Sra. 

Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial inscrita na JUCEMAT sob nº 

022, (End.: Rua 02, nº 264, Residencial JK, CEP: 78.068-340, Cidade: 

Cuiabá/MT, Tel: (65) 99943-3901 / 0800-730-4050 / 0800-707-9272, 

contato@balbinoleiloes.com.br / cirlei@balbinolei loes.com.br / 

www.balbinoleiloes.com.br.

 No mais, cumpra-se a decisão de ref. 38, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51949 Nr: 516-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA, WILMAR 

LUFT, PAULO CESAR TKATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :DIEGO ALOISIO LUFT, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45026 Nr: 2817-78.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :Thais Suelen Garcia, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45452 Nr: 340-48.2011.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVYD PEREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CORDEIRO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO, para no 

prazo de 24 horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se 

encontra em carga com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de 

ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30028 Nr: 2453-43.2009.811.0010
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO BRAUN, TARCISIO JOSÉ BRAUN, MARIA 

HELENA DE SOUZA, ADRIANO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :MIRIAM MATTIONI, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 517-51.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :ESTELA MARIS PIVETTA, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46639 Nr: 1678-57.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAL-COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436/MT, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) DIEGO ALOISIO LUF, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46708 Nr: 1759-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROSILENE SMOLSKI, MARILENE ANA 

SMOLSKI, JESSICA RAYANE SMOLSKI, MAICON GLEYDSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :Thais Suelen Garcia, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34254 Nr: 1810-51.2010.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES, PEDRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO TORRES, Cpf: 02765993149, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO da(s) pessoa(s) 

acima qualificadas para comparecer(em) à audiência designadaTentativa 

de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento que se realizará no dia 29/01/2020, às 14:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Indefiro o pedido de redesignação da 

audiência formulado à ref. 111, haja vista que a solenidade a ser realizada 

nos autos código 68934 foi redesignada para o dia 20/02/2020, não 

havendo, portanto, conflito de horários.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 13 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 13 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34254 Nr: 1810-51.2010.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES, PEDRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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JACIARA - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de redesignação da audiência formulado à ref. 111, haja 

vista que a solenidade a ser realizada nos autos código 68934 foi 

redesignada para o dia 20/02/2020, não havendo, portanto, conflito de 

horários.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45922 Nr: 860-08.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANA SMOLSKI, CARLOS ALBERTO 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) :Thais Suelen Garcia, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

com prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59304 Nr: 2972-42.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIS CHIAPINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Frigeri - OAB:12.736 - MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de suspensão do presente feito, haja vista que nos 

embargos à execução interpostos pelo executado não foi concedido efeito 

suspensivo.

Além do mais, os embargos em apenso foram extintos no ano de 2016.

Assim, cumpra-se a decisão de ref. 95, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59487 Nr: 3076-34.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANÁ, RADCLIN EMPRESA DO 

GRUPO BERTINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ahyrton Lourenço Neto - 

OAB:43.087 - PR, Daniel Antônio Costa Santos - OAB:49.261 - PR, 

Mauro Cezar Abati - OAB:13.307 - PR, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - OAB:35097

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 95, caput, do CPC, os honorários periciais serão 

adiantados pela parte que houver requerido a prova, ou rateada quando 

for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Assim, considerando que a requerida Unimed Paraná e a parte autora 

requereram a produção da prova pericial quando da especificação das 

provas que pretendiam produzir, e que referida prova também foi pleiteada 

expressamente pela litisdenunciada Centro de Imagem Radclin Ltda em sua 

contestação, incumbem a TODAS as partes o adiantamento dos 

honorários do perito, cabendo 1/3 do valor para cada uma das partes.

Conforme consignado anteriormente, o encargo financeiro correspondente 

ao autor para a realização da prova pericial recairá sobre o Estado, 

mediante expedição da respectiva certidão ao final da demanda e 

posterior requisição do valor pelo perito, em caso de sucumbência da 

parte autora.

Assim, intime-se o Estado para manifestar-se em 15 (quinze) dias acerca 

do valor dos honorários periciais.

Não havendo impugnação, intimem-se a parte requerida e a litisdenunciada 

para depositarem o valor correspondente a cada uma delas, no prazo de 

05 dias.

Após, conclusos.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14734 Nr: 1555-06.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA CORRÊA BLAITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62348 Nr: 256-08.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM 

LTDA, ITAU SEGURSO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Benes Senhora 

Hirschefeld - OAB:171.674 -SP, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA 
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BATISTA - OAB:41775, Rafael B. Fontelles - OAB:41.762 - DF

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO das partes Requeridas para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 557,84, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 43. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 144,44. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65349 Nr: 1246-96.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos da exequente de ref. 119, determino que o 

exequente traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa 

de bens junto ao CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 

Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET 

ou PROCOB.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69890 Nr: 11836-35.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES CABRAL BISPO 

FERREIRA - OAB:35097

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66624 Nr: 1685-10.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 557,84, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 34. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 144,44. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 983-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos da exequente, determino que traga, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens junto ao 

DETRANNET ou PROCOB.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80405 Nr: 2378-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ELEONORA CATHARINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 
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OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando o feito, verifico que não consta nos autos informações 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida para a Comarca de 

Cuiabá – MT para citação da executada, ref. 49.

 Desta forma, OFICIE-SE o juízo deprecado para que informe sobre o 

cumprimento da carta precatória, para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76264 Nr: 878-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA, 

AVANILDO MOREIRA DA SILVA, PEDRO MATEUS PEREIRA, JOSÉ VIANA 

RIBEIRO, ROSALINA SOUSA LESSA, CARMELITA SOUSA LESSA, ERGINO 

CARDOSO DE SOUSA, EDILSON CARDOSO DE SOUSA, FRANCISCO 

CARDOSO DE SOUSA, TEREZINHA NILDE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAQUIM CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a Fazenda Pública Federal e Municipal, dos termos deste 

inventário, atentando-se para o disposto no § 4º, do art. 626, do Estatuto 

Processual Civil, vez que apenas a Fazenda Estadual foi intimada.

Além disso, percebo que ausente juntada de certidão negativa de débitos 

junto à Fazenda Pública Municipal e Federal.

Portanto, intime-se o inventariante para acostar certidão negativa de 

débitos junto às Fazendas Públicas Municipal e Federal, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, conclusos para homologação do plano de partilha ou outra 

deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77154 Nr: 1164-31.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE FEITOSA SANTOS QUIRINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

POSTUMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOGLI BRANCO - 

OAB:21380/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12.009 - MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 1.374,02, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 17. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 687,01 e o valor da taxa judiciária de R$ 687,01. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 4079-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJG, MFG, MG, RRES, ADFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Desta feita, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configuradas 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.Deve, assim, permanecer 

a decisão tal como foi lançada.Lado outro, verifico que os imóveis objetos 

das matriculas acostadas à ref. 101 encontram-se em nome da empresa 

Multiplus Indústria e Comércio de PVC Ltda, razão pela qual indefiro o 

pedido de penhora.Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender necessário à satisfação de seu crédito, sob 

pena de suspensão.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

c o n c l u s o s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Publique-se. Intime-se. Às providências.Jaciara - MT, 16 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100967 Nr: 6638-46.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA ZILA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Atenta aos autos, verifico que a parte exequente acostou aos autos 

comprovante do valor investido no Grupo Telexfree, no montante de R$ 

3.035,00 (três mil e trinta e cinco reais), na data de 13/06/2013.

Assim, homologo o cálculo de ref. 23.

Considerando que foram indisponilizados todos os bens e valores de 

propriedade da parte ré e de seus sócios administradores, por força da 

decisão proferida na cautelar preparatória incidental à ação coletiva – 

processo nº 0005669-76.2013.8.01.0001 – aliado ao decidido pelo juízo da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, aos 03.10.2017, no processo 

nº 0005902-34.2017-01 no sentido de que “não foi estabelecido concurso 
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de credores, por isso, não há interesse de nenhuma parte em postular 

‘habilitação de crédito’ e que “efetivada a liquidação do julgado e 

encerrada a fase de cumprimento de sentença, competirá ao juízo onde se 

processou a liquidação e o cumprimento postular ao presente juízo a 

liberação dos valores, o que, a princípio, será feito através da 

transferência de valores para o juízo solicitando, a quem competirá o 

pagamento”; DETERMINO seja oficiado ao juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC para que proceda à habilitação do crédito 

perseguido nesta execução nos autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Por conseguinte, SUSPENDO o curso da presente liquidação até o 

pagamento da dívida ou ulterior deliberação do juízo acima mencionado.

Assim, cumpridas a determinação supra, PROCEDA-SE à remessa dos 

autos ao arquivo provisório, com a baixa no relatório estatística.

Intime-se.

Após, baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 11967-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO GUIMARAES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 167, vez que se trata de processo de busca e 

apreensão, e não ação executiva.

Assim, diante da citação da parte requerida, certifique-se o decurso de 

prazo para apresentação de eventual resposta.

Após, intime-se a parte autora para, em 15 dias, requerer o que de direito.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70787 Nr: 12138-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN LAYSON MOFORTE, MARIA ROSA 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para que traga aos autos as informações 

solicitadas ou comprove o exaurimento das diligências sem logração de 

êxito via DETRAN-NET ou PROCOB, bem como planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ás providências.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72797 Nr: 12766-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O, LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - 

OAB:9381/O, Rafaela Posser - OAB:9509 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Alvará cancelado 

retro, devendo indicar o número do banco, uma vez que o Alvará já foi 

cancelado por 2 vezes, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75610 Nr: 674-09.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, conheço dos embargos de declaração opostos tempestivamente 

e, no mérito, rejeito-os por não estar configuradas quaisquer das 

hipóteses do artigo 1.022 do CPC.Consequentemente, mantém-se incólume 

a sentença prolatada.Publique-se. Intimem-se.Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 2945-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. P. MENEZES FRANÇA - ME, RONNIE PETERSON 

MENEZES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MILITÃO - ME, SEVERINO MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Atenta ao pedido de ref. 158 e a fim de conferir celeridade na prestação 

de serviços pelo Poder Judiciário, defiro o pedido de busca de veículos 

pelo sistema RENAJUD, em nome da executada, o qual deverá ser 
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efetuado pela Secretaria do Juízo.

Sendo positiva a busca, expeça-se mandado de penhora e avaliação (§ 

1º, art. 845, do CPC), devendo permanecer a parte executada como 

depositária fiel do bem.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, impugnar a penhora, consignando que, em caso de inércia, 

prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Não localizados os bens no endereço fornecido pela devedora, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, sob pena de suspensão 

do feito.

Lado outro, determino sejam oficiadas as empresas Porto Seguro 

Negócios Empreendimentos e Participações S/A e Usina Alta Paulista 

Indústria e Comércio Ltda, nos endereços informados pelo exequente para 

que, no prazo de 15 dias, informem a existência ou não de créditos 

pertencentes ao executado Severino Militão – ME, oriundos de contrato de 

prestação de serviços.

Ainda, intime-se o Administrador Judicial Milton Lauro Schimidt, a ser 

contatado por e-mail: mls.cpaperitos@gmail.com e telefone: (67) 

3042-0088, para que, no prazo de 15 dias, informe acerca de eventual 

existência de crédito do executado junto a Usina Pantanal.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87189 Nr: 5700-85.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341/SP

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de agravo de 

instrumento pelo executado Gustavo Henrique Chimati - ME(ref. 160).

Nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (ref. 

150).

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Quarta 

Câmara de Direito Privado do E. TJMT, ante o pedido de concessão de 

tutela recursal, bem como eventual pedido de informações sobre a r. 

decisão proferida por esta singela instância.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95854 Nr: 4135-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLOT DE OLIVEIRA, DARLOT DE OLIVEIRA, 

ARIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Certidão de crédito expedida 

nos autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96116 Nr: 4273-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI RUSSI, SELUI LURDES REBESCHINI, 

ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para apreciar o pedido contido no 

tópico “V”, da impugnação à penhora.O embargante requereu o 

sobrestamento da presente execução até que seja julgado o mérito do 

Agravo de Instrumento n. 101458278.2018.8.11.0000, que deliberaria 

sobre a manutenção ou não das garantias fidejussórias prestadas pelos 

Executados que deram ensejo ao ajuizamento deste feito.Todavia, em 

consulta ao site do TJMT é possível ver que o Agravo de Instrumento n. 

101458278.2018.8.11.0000 já foi julgado em 19/06/2019, mantendo as 

garantias reais.Assim, não há que se falar em suspensão da presente 

execução.Lado outro, determino a intimação do Administrador Judicial, 

Naor de Melo Franco, com endereço na Rua Desembargador José de 

Mesquita, 255/901, Araés, CEP 78.005-560, Cuiabá, tel: (65) 9982 3950, 

(65) 3023 0787, e-mail: naor_franco@hotmail.com, para que informe, no 

prazo de 15 dias, se de fato o imóvel de matrícula 12.616 também 

corresponde a sede da empresa Viação Vale São Lourenço.Após, 

voltem-me conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.Jaciara - MT, 

17 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108828 Nr: 630-19.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAST REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VASSOURAS EIRELI - EPP, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem razão o pleito de ref. 46, já que, conforme se verifica do auto de 

penhora e avaliação de ref. 17, os requeridos foram devidamente 

intimados dos atos.

Assim, em termos de prosseguimento, diga a parte exequente , em 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 118236 Nr: 4902-56.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

RABELLO E AZEVEDO LTDA ME, AGENOR NUNES DE AZEVEDO NETO, 

JOSÉ ADILSON RABELO, CARLOS JOAQUIM DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELOS - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos e examinados.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposta por Valdinei Pereira dos Santos em face do Agenor Nunes de 

Azevedo Neto, José Adilson Rabelo e Carlos Joaquim de Azevedo.

À ref. 17, foi determinada a intimação do autor para que diligenciasse no 

intuito de localizar endereço válido dos executados, ou comprovar todas 

as diligências empreendidas sem logração de êxito.

Intimado via de seu patrono, o autor permaneceu inerte (ref. 22).

Em seguida, tentada sua intimação por oficial de justiça, foi certificado que 

o autor não reside mais naquele local (ref. 46).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista a mudança de endereço sem comunicação ao juízo, 

verifica-se nitidamente a falta de interesse no prosseguimento do feito.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

 Custas remanescentes pelo autor, suspensas em razão da gratuidade da 

justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82767 Nr: 3587-61.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA DUTRA, 

EUREKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME, FABIANA MARTINS DE 

ALMEIDA, CAIO SCARPIN DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUREKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA-ME, CNPJ: 10420216000160, atualmente em local incerto e não 

sabido FABIANA MARTINS DE ALMEIDA, Cpf: 21497786886, atualmente 

em local incerto e não sabido ROBSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA DUTRA, 

Cpf: 93659610682, Rg: M7692635, Filiação: Maria Lourdes Guimarães 

Oliveira e Agenor de Oliveira Dutra Neto, data de nascimento: 01/04/1974, 

brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente em local incerto e não 

sabido CAIO SCARPIN DUTRA, Cpf: 04687290116. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de EUREKA 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME, FABIANA MARTINS DE ALMEIDAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Número 

da CDA: 20151602, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1602/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/02/2015

 - Valor Total: R$ 29.532,90 - Valor Atualizado: R$ 29.532,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 17 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 4678-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA GANEV, LUCEMARA GANEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIMARA GANEV, CNPJ: 

09063909000163 e atualmente em local incerto e não sabido LUCEMARA 

GANEV, Cpf: 00545347122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LUCIMARA GANEV e LUCEMARA GANEV, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Número da CDA: 20145013, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5013/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 20.039,03 - Valor Atualizado: R$ 20.039,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de pedido de citação da parte 

executada no novo endereço encontrado, bem como arresto 

online.Inicialmente, quanto ao pedido de arresto online nas contas da 

executada, denoto in casu a impossibilidade de deferimento, pois ainda 

não existem elementos que demonstrem a possibilidade de frustação da 

execução caso a medida não seja tomada neste momento e, assim, não 

está presente o perigo na demora.Aliás, o simples fato do executado não 

ter sido encontrado no endereço indicado na CDA não representa indícios 

plausíveis de que a execução será frustrada e a exequente não logrou 

êxito em demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da 

medida.Portanto, forte no em tais fundamentos e no caráter excepcional 

do arresto executivo, indefiro o pedido de realização desta diligência.De 

outra lado, denoto que cabível a citação por edital da executada, 

considerando que inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de 

justiça como por correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste 

sentido:Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

prática de atos expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à 

Fazenda Pública para requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de 

novembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 17 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83106 Nr: 3757-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINÊ BOBATO AMORIM, PONTO CERTO 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, SYLVIA LAPA PONTANTI AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, CNPJ: 49841588002653, Inscrição Estadual: 130420018, atualmente 

em local incerto e não sabido SYLVIA LAPA PONTANTI AMORIM, Cpf: 

03790472840, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDINÊ BOBATO AMORIM, Cpf: 22199152804. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PONTO 

CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, SYLVIA LAPA PONTANTI 

AMORIME OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Número da CDA: 201610509, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10509/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/09/2016

 - Valor Total: R$ 39.206,30 - Valor Atualizado: R$ 39.206,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Municipal pela citação por edital da pessoa 

jurídica e citação das pessoas físicas nos endereços informados à ref. 

30.Primeiro denoto que cabível a citação por edital da executada, 

considerando que inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de 

justiça como por correio da pessoa jurídica, conforme dispõe o artigo 8º 

da LEF, neste sentido:Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 

5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a 

citação por edital de PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA com 

prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Lado outro, citem-se as executadas pessoas físicas nos 

endereços indicados à ref. 30, nos termos do despacho 

inicial.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para requerer o 

que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura Dorilêo 
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CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 17 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83123 Nr: 3765-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, CLEANDA MORENO BRANDÃO PUQUES, JOSEMAR 

CARPES PUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO 

E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 02973201000109, Inscrição Estadual: 

13.186.081-0, atualmente em local incerto e não sabido JOSEMAR CARPES 

PUQUES, Cpf: 40803716168, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido CLEANDA MORENO BRANDÃO PUQUES, Cpf: 50173340172, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VITAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E DERIVADOS LTDA, JOSEMAR 

CARPES PUQUESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Número da CDA: 20166065, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6065/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

 - Valor Total: R$ 21.416,42 - Valor Atualizado: R$ 21.416,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Municipal pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da parte executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 17 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83094 Nr: 3749-56.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK, META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, EVERTON JOSÉ SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 06937344000108, Inscrição Estadual: 

0.013278475-0, atualmente em local incerto e não sabido VANICE ESTER 

WESZ BIRCK, Cpf: 92519130130, Rg: 940.543, Filiação: Terezinha Maria 

Wesz Birck e Arlindo Nicolau Birck, data de nascimento: 03/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Porto Xavier-RS, casado(a), engenheira agrônoma 

e atualmente em local incerto e não sabido JHONNY ANDERSON ANTUNES 

PEREIRA, Cpf: 46920455234, Rg: 416738, brasileiro(a), casado(a), 

engenheiro agrônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de META 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, VANICE ESTER 

WESZ BIRCKE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Número da CDA: 20156191, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6191/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 38.885,84 - Valor Atualizado: R$ 38.885,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública pela citação por edital dos executados.Com 

feito, denoto que cabível a citação por edital da executada, considerando 

que inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como 

por correio (ref. 9, 10, 28), conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste 

sentido:Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1071 de 2710



seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

prática de atos expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à 

Fazenda Pública para requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 10 de 

dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 17 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 3770-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALEXANDRE MARCIDELLI LOPES, 

PATRICIA FERREIRA RODRIGUES, MARCIDELLI LOPES E RODRIGUES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89491 Nr: 1113-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do exequente pugnando pela realização de diligências 

judiciais visando obtenção de endereços dos executados, por meio de 

buscas sistêmicas.

Pois bem.

Defiro o pedido formulado à ref. 72.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços da parte executada (CPF. 

007.354.251-24) pelos sistemas Infojud e Renajud.

Sendo frutífera a diligência, cumpra-se nos termos do despacho inicial.

Restando todas as diligências infrutíferas, intime-se a autora para informar 

novo endereço ou requerer o que de direito em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87555 Nr: 52-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente, para que seja procedida à 

consulta sistêmica por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de 

se localizar bens de propriedade do executado.

Pois bem.

Tendo em vista que as pesquisas extrajudiciais realizadas pela exequente 

restaram infrutíferas, defiro a busca de bens dos executados, junto aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, dos executados SANDRA IORAIDE 

MATTOS RULIN, inscrito no CPF sob o n° 432.732.461-20 e SANDRA 

IORAIDE MATTOS RULIN ME, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.069.954/0001-49.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados.

Ademais, sendo positiva a localização de veículos em nome da parte 

executada, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nomeando o 

executado como depositário fiel do bem e intimando-o para, querendo, 

manifestar no feito, no prazo de 15 dias, sendo que, em caso de inércia, 

prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Por outro lado, restando todas as diligências infrutíferas (RENAJUD e 

INFOJUD), intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de suspensão dos autos.

 Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 132026 Nr: 3388-34.2019.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEY DE OLIVEIRA FREITAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 dias, 

cumpra o determinado à ref. 04, sob pena de extinção.

Após, voltem conclusos os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72330 Nr: 12666-98.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS MARTINS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66633 Nr: 1689-47.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FERNANDES CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para nos termos do 

artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no valor total de R$ 

558,60 na forma pró rata (50% para cada parte no valor de R$ 279,30), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 55. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 206,70 (cada parte) e o valor da taxa judiciária de R$ 72,60 (cada 

parte). Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo, como 

por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do 

processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, 

então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. 

Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de 

cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90972 Nr: 1855-11.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Executada para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 804,84, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 66. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 391,44. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001976-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
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MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1001976-51.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: SANDRO 

LUCIO BORGES DA SILVA Endereço: Rua Jacira, 11, Bairro São 

Sebastião, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VALDIRENE PEREIRA DOS SANTOS Endereço: lugar incerto e não sabido, 

lugar incerto e não sabido, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: 

efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os alimentos provisórios a 

serem pagos. RESUMO DA INICIAL: O Requerente e a requerida contraíram 

matrimônio em 15 de julho de 2011, sob o regime de comunhão parcial de 

bens e estão separados de fato há 06 meses. Não tiveram filhos. Não tem 

bens a partilhar. Não contraíram dívidas. DESPACHO/ DECISÃO: Cite-se o 

requerido, observando o disposto no artigo 247, inciso I, do CPC, com a 

faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo diploma processual civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias (artigo 695, §2º do CPC), bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da requerente ou do requerido à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003381-25.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação revisional de contrato ajuizada por Adailson Pereira de Souza contra 

Banco Daycoval S/A, ambos devidamente qualificados na petição inicial. O 

autor diz que celebrou contrato de financiamento com a requerida, 

contudo afirma que ela vem cobrando juros mensais superiores ao 

entabulado em contrato, bem como tarifas abusivas. Requer a concessão 

de tutela de urgência para pagamento das parcelas no valor 

incontroverso. Pois bem. I – Do pedido de concessão de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Aplicando-se ao caso concreto entendo que 

inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado 

pelo requerente. Ocorre que embora parecer técnico que instrui a inicial 

indique que a instituição financeira requerida utilizou a taxa de 2,93% a.m. 

(dois vírgula noventa e três por cento ao mês) ao invés dos 2,44% a.m. 

(dois vírgula quarenta e quatro por cento ao mês) como previsto no 

contrato, a diferença pode se dar em razão do sistema de amortização 

usado (Tabela Price ou SAC), não havendo, em sede de cognição 

sumária, elementos que evidenciem abusividade pelo Banco requerido. 

Além disso, a questão da nulidade de tarifas envolve o exame da prática 

de venda casada e da não prestação do serviço, o que é incompatível 

com a cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem tais 

práticas, tendo o perito subscritor do parecer anexo a inicial simplesmente 

as considerado abusivas sem grandes fundamentos. Portanto, 

sabendo-se que os requisitos legais são cumulativos e ausente o primeiro, 

indefiro a tutela de urgência. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, 

recebo a petição inicial. Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita 

nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 98 do CPC. Considerando 

que a causa versa sobre direitos que admitem transação, remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que o não comparecimento injustificado do autor 

ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Citem-se as partes rés pelo correio, 

com AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para 

contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 
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CPC, sob pena, de não o fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 

do CPC). Voltando o AR negativo, citem-se por oficial de justiça. 

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 19 de dezembro de 

2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001162-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASTRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001162-39.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral e 

existencial proposta por Cristiane Castro da Cunha contra Anhanguera 

Educacional LTDA, litigantes qualificados na petição inicial. O recebimento 

da inicial deu-se no pronunciamento de id. 21544823. O requerido ofertou 

contestação ao id. 25312750 não arguindo questões prévias e 

contrapondo-se à pretensão autoral. O requerente impugnou a peça 

defensiva ao id. 26307040 rebatendo os argumentos de defesa e 

ratificando os termos de sua pretensão. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem questões prévias a serem 

analisadas. Portanto, dou o feito por saneado, fixando como pontos 

controvertidos a configuração de dano moral. Neste viés, determino a 

intimação dos litigantes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência sobre pena de indeferimento (CPC, 

arts. 10, 219, 348 e 357, inciso II), bem como requererem, se caso for, 

prova pericial (CPC, arts. 369, 405 e 464 e CC, art. 212). Sendo requerida 

a produção de prova testemunhal, a parte deve, no mesmo prazo, 

apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de 

pedido pelo julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, inciso 

I, do CPC retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Decorrido quaisquer dos prazos assinalados, certifique-se. Por fim, voltem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000008-49.2020.8.11.0010. Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 8 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003213-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003213-23.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de restabelcimento de aposentadoria por invalidez c/c 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por GILMAR ARRUDA DOS SANTOS 

em face do Instituto Nacional De Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: 

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e 

garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, 

para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do 

tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. 

Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo 

seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com 

ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. In casu, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano, ao menos no presente momento, restaram demonstrados. 

Isso porque o autor é portador de espondilose com radiculopatia, 

transtorno de disco cervical com radiculopatia, transtorno interno no joelho 

e hepatite viral crônica (CID M47.2, M50.1, M23.4, B18.1), conforme se 

nota no atestado médico trazido por ele (ID. 26816027). Verifico ainda que 

o benefício foi concedido ao autor anteriormente em 13/06/2009 sendo 

cessado em 18/10/2018, ou seja, o autor recebeu o benefício por mais de 

09 (nove) anos, levando a crer que necessita do benefício, uma vez que 

está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Isto posto, DEFIRO o 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência liminarmente para 

determinar que o INSS restabeleça o benefício de aposentadoria por 

invalidez ao autor (NB 536.916.932-9), no prazo de 30 (trinta) dias, e 

promova o pagamento do valor correspondente, sob pena de incidência de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 
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disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro a concessão de 

assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária 

a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida 

não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em 

consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, 

que dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações 

judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, determino a 

realização de perícia. Assim, em razão da suposta patologia que está 

acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 

519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 12 

de março de 2020, às 08h45. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

536.916.932-9, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003185-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

EMANUELLY OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI OAB - 016.941.241-50 

(REPRESENTANTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003185-55.2019.8.11.0010. Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo 

a petição inicial. Por outro lado, considerando que a causa versa sobre 

direitos que admitem transação, remetam-se os presentes autos ao 

CEJUSC para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que o não comparecimento injustificado da autora ou da ré à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Cite-se a parte ré pelo correio, com 

AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena, 

de não o fazendo, ser considerada revel (artigo 344 do CPC). Voltando o 

AR negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 8 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002449-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA OAB - MT24250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BERNARDI (RÉU)

DIONE MERI GODOY BERNARDI (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. A causídica da parte autora requer que o Juízo arbitre os 

honorários contratuais no presente feito, de acordo com o entabulado 

entre as partes. Pois bem. Sem razão a Douta Causídica. Explico. Isso 

porque não compete ao Juízo o arbitramento de honorários contratuais, os 

quais foram acordados entre as partes, devendo ser pleiteada a medida 

cabível, se for o caso. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1076 de 2710



Processo Número: 1001877-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (IMPUGNADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001877-81.2019.8.11.0010. IMPUGNANTE: 

BANCO DO BRASIL SA IMPUGNADO: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, 

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME, MAJESTIC 

CONVENIENCIA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de Impugnação de Crédito 

apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da relação de 

credores apresentada pelo Administrador na Recuperação Judicial de nº 

1000770-02.2019.8.11.0010, em trâmite perante esta Vara e Comarca. As 

recuperandas apresentaram manifestação à ID. 23811780, pleiteando a 

improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que os créditos 

perseguidos já se encontram habilitados nos autos da recuperação 

judicial. Por sua vez, a Administradora Judicial também se manifestou pela 

improcedência dos pedidos, haja vista que a presente impugnação versa 

sobre crédito já listado (ID. 26376387). Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato Fundamento e decido. A presente impugnação tem como 

escopo a inclusão dos créditos existentes em face das recuperandas 

Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda - Me e Majestic Conveniência 

Ltda – Me, no valor de R$ 669.368,20 (seiscentos e sessenta e nove mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), que supostamente 

não estariam arrolados no plano de recuperação judicial. Ocorre que, 

conforme documentos acostados pelas recuperandas e informações 

prestadas pela Administradora Judicial, o banco impugnante já havia 

apresentado administrativamente o pedido de habilitação dos créditos 

descritos no presente feito, os quais foram acolhidos pela AJ e 

devidamente incluídos no plano de recuperação no processo principal. 

Portanto, ante o exposto e sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de 

inclusão dos créditos descritos no presente feito, vez que já inclusos no 

plano de recuperação judicial. Ainda, por envolver o principio da 

inafastabilidade do controle judicial, reservo a litigância de má-fé para 

casos extremos, onde não se tenha dúvidas sobre a sua incidência. Por 

mais crasso que seja o erro no presente caso, sem outros elementos de 

convicção configuradores do dolo, não há que falar em litigância de má-fé. 

Com o decurso do prazo recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

com as baixas e anotações devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001563-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, apenas 

exarou ciência acerca do cálculo confeccionado por este Juízo. 

Posteriormente, o autor comparece aos autos manifestando concordância 

com o cálculo, pugnando por sua homologação e consequente expedição 

de RPV. Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os 

cálculos apresentados pela contadoria do Juízo. Proceda-se o 

cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme requerido. Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do 

cálculo, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a 

atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao 

exequente decorrente da desvalorização monetária. Após, expedido o 

RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos termos dos 

Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o 

depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos para extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003285-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR TOLEDO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo 

exequente em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos 

devidamente qualificados nos autos. O exequente no id. 26063209 pugna 

pela expedição de novo ofício à APSADJ para que o INSS reveja o cálculo 

do benefício utilizado, e no id. 22558591, apresentou petição de 

cumprimento de sentença, juntado em anexo os cálculos. Instado a se 

manifestar-se, o executado peticionou informando que concorda com os 

cálculos apresentados pelo exequente, conforme id. 27528419. Ante o 

exposto, tendo havido concordância pelo executado, homologo os 

cálculos apresentados pelo exequente. Proceda-se o cumprimento da 

Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, conforme requerido. Ressalto ainda, a desnecessidade de 

atualização do cálculo, tendo em vista que quando da requisição de 

pequeno valor, o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos 

valores devidos desde a última atualização até a data da transferência 

dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente 

da desvalorização monetária. Após, expedida a RPV e, juntada aos autos 

as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 

151 de 18/04/2012, informando o depósito dos valores devidos, proceda o 

Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, voltem-me 

conclusos para extinção. Por fim, determino que seja encaminhado novo 

ofício à Agência de Atendimento de Demandas Judiciais – APSADJ, 

localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, em Cuiabá/MT, 

para que o INSS reveja o cálculo do benefício utilizado (NB 191379475-7), 

nos termos do pedido de id. 26063209, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa-diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), sem prejuízo de eventual crime de desobediência por parte do 

responsável. Instrua o supracitado ofício com os documentos necessários 

para o cumprimento da medida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE ALMEIDA PEREIRA (EXECUTADO)
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RAMON DE ALMEIDA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001916-78.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI, em face de RAMON DE ALMEIDA PEREIRA ME e 

RAMON DE ALMEIDA PEREIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Anexos à Inicial vieram documentos. Após a citação do executado, 

as partes informam que entabularam acordo visando à liquidação do 

débito, pugnando pela sua homologação (ID. 27415244). Vieram os autos 

conclusos. Fundamento e Decido. Analisando os autos verifico que os 

requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presentes no acordo firmado. Não vislumbro qualquer 

ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas 

homologar o presente ajuste. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, 

o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, nos termos do artigo 922 do NCPC, 

suspendo o processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo 

permanecer ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-o do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo do acordo 

(20/01/2025), intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000952-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Frente à tentativa infrutífera de busca e apreensão do veículo 

objeto da demanda e consequente impossibilidade de cumprimento da 

liminar concedida, defiro o pedido de restrição do veículo pelo RenaJud (id. 

26970704). Desta forma, determino a restrição imediata, registrando-se o 

impedimento de circulação do veículo junto ao sistema RenaJud. Após, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

de direito em 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001468-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS (REU)

VALDEMIR JOAO MOREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001468-08.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS em desfavor da JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS 

e VALDEMIR JOÃO MOREIRA DOS SANTOS, litigantes qualificados na 

petição inicial. A demandante alega, em suma, que arcou com todos os 

prejuízos de seu cliente decorrentes do acidente ocorrido mesmo tendo o 

sinistro acontecido em decorrência da culpa da parte requerida, por isto, 

requer o ressarcimento das despesas pelo causador do dano. A petição 

inicial foi recebida no pronunciamento de id. 22294169. A demandada 

ofereceu contestação pugnando preliminarmente pela denunciação à lide 

da seguradora HDI SEGUROS S/A, com quem possui contrato que vigeu 

de 06/02/2018 até 06/02/2019, ainda, pugnou, no caso de condenação, 

pela condenação direta da seguradora litisdenunciada, no mais, rebateu 

os pontos apresentados na inicial pela parte autora (ID. 24677452). 

Embora realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a um 

acordo (id. 24766709). Vieram os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, diante da denunciação da 

lide, esta configura-se como […] “forma de intervenção forçada de 

terceiro em um processo já pendente que tem cabimento à vista da 

afirmação, pelo denunciante, da existência de um dever legal ou contratual 

de garantia do denunciado de sua posição jurídica.” […] (MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 262.). O inciso II do artigo 125 regula que 

“àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” será denunciado 

à lide para exercer sua defesa, e por economia processual, nos próprios 

autos. No caso presente, a requerida trouxe aos autos a prova do 

contrato existente entre a mesma e a seguradora HDI SEGUROS S/A, 

consoante ID 24677462, evidenciando a apólice nº 01.058.431.171711, 

que a vincula à relação jurídica em apreço. Verifico, ainda, que o 

requerente nada manifestou acerca do pedido de denunciação da lide 

requerido na contestação, razão pela qual defiro o pedido. Dessa feita, 

ordeno a citação da denunciada (art. 126 do CPC), consignando que o 

prazo para a resposta é de 15 (quinze) dias, bem como, os efeitos do 

artigo 128 do CPC. O denunciante deverá providenciar a citação da 

denunciada, no prazo prescrito no artigo 131 do CPC e seu parágrafo 

único, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002917-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALMENDES RUAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002917-98.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por ALMENDES RUAS DA SILVA contra Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi 

recebida ao id. 26310389. Citada via sistema, a autarquia apresentou 

contestação, e, ainda, trouxe aos autos documentos da parte requerente, 

como o CNIS e informações do indeferimento administrativo (ID. 

26786466). A autora impugnou a peça defensiva ao id. 27160825 

rebatendo as teses defensivas e ratificando os argumentos de sua 

pretensão. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Decido. 

Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito à serem analisadas. Portanto, dou o feito por saneado, fixando 

como ponto controvertido a demonstração dos requisitos para obtenção 

do benefício. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de 
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realização de audiência para comprovação da qualidade de segurado rural 

da parte autora. Assim, defiro a produção de prova testemunhal. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2020 às 

13h30. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§ 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso 

de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora. Nos termos do Art. 

1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão agravada, 

pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram. Aguarde-se, contudo, a 

r. decisão monocrática a ser lançada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, ante 

o pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000471-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO ALCIDES BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000471-25.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Instada a manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, as 

partes pugnaram pela produção de prova documental, testemunhal e 

pericial. Inicialmente, defiro a prova pericial requerida e, para tanto, nomeio 

a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, sediada na Avenida 

Rubens de Mendonça n.º 1.856, sala 1.403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

CEP nº 78.050-000, telefone (65) 3052-7636, e-mai l : 

contato@realbrasil.com.br a fim que indique profissional para averiguar 

eventual irregularidade na unidade consumidora da parte requerente, o 

qual deverá manifestar se aceita o encargo e cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e 

indicar assistentes técnicos, caso queiram, bem como apresentar quesitos 

(art. 465 do CPC). Intime-se o(a) perito(a) para que, aceitando o encargo, 

formule a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, em seguida 

intimando-se a parte autora para se manifestar em igual prazo, recolhendo 

o valor total dos honorários periciais, visto que ficará a seu encargo já que 

foi quem requereu a perícia (artigo 95 do CPC). Autorizo o pagamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais no início do trabalho, 

devendo o remanescente ser pago após a entrega do laudo e prestação 

de todos os esclarecimentos necessários, nos termos do artigo 465, § 4º, 

do CPC. Em caso de aceite da proposta, intime-se o(a) perito(a) a fim de 

que agende data, hora e local para realização da perícia, devendo 

comunicar a este juízo com antecedência de 30 (trinta) dias para que haja 

tempo hábil para que sejam efetuadas as intimações necessárias. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da perícia, para 

entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 473 

do CPC. Lado outro, indefiro a produção de prova documental por se tratar 

de prova preclusa acerca dos fatos já articulados, só sendo admitida se 

eventualmente ocorrerem novos fatos ou se demonstrado conhecimento, 

possibilidade de acesso ou disponibilidade posteriores, não sendo este o 

caso presente nos autos (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC). 

Finalmente, postergo a análise acerca da necessidade de produção de 

prova testemunhal, após realização da perícia ora deferida. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 

15 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002489-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002489-19.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Jose Canuto contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi recebida ao id. 

25978615. Citada via sistema, a autarquia ofereceu contestação ao id. 

26766368 contrapondo-se à pretensão autoral. A autora impugnou a peça 

defensiva ao id. 27316124 rebatendo as teses defensivas e ratificando os 

argumentos de sua pretensão. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Decido. Nos termos do art. 357, caput e incisos, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas 

e estão bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes. Inexistem preliminares ou 

prejudiciais de mérito à serem analisadas. Portanto, dou o feito por 

saneado, fixando como ponto controvertido a demonstração dos 

requisitos para obtenção do benefício. Analisando detidamente os autos, 

verifico a necessidade de realização de audiência para comprovação da 

qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, defiro a produção de 

prova testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2020 às 14h00. Determino o comparecimento pessoal 

da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 

05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o 

comparecimento das testemunhas à audiência ser promovido pela parte 

autora, independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003355-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR COIMBRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003355-61.2018.8.11.0010. Vistos, etc. 

Os autos vieram conclusos diante do pedido da autora pela busca de 

endereços do requerido através dos sistemas BacenJud, RenaJud e 

INFOJUD. Destaco que a parte afirma que desconhece o atual endereço 

da requerida, contudo não trouxe documentos comprobatórios de 

diligências empreendidas neste intuito. Ora, não se pode impor ao 

Judiciário todo o ônus na localização da parte contrária, mormente quando 

a parte autora, de igual modo, tem a seu dispor convênios para tal mister. 

E é exatamente nesse sentido que deve ser entendido o princípio da 

cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC. Consigno o encargo da autora 

em realizar diligências extrajudiciais para a localização da requerida, de 

forma que as diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem 

caráter excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas 

todas as diligências disponíveis à autora para o cumprimento de seu 

encargo. Alinhado a este entendimento, cito o seguinte julgado do egrégio 

TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. 

(N.U 0000079-07.2011.8.11.0100, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017) (grifei). Assim, não 

demonstrado o exaurimento das diligências empreendidas, indefiro o 

pedido de busca de endereços. Ademais, verifico que o requerente não 

informou acerca da distribuição do expediente de busca e apreensão para 

cumprimento no endereço indicado à ID. 18018699. Desta forma, intime-se 

a parte exequente para informar se houve a distribuição de expediente na 

Comarca onde localizado o bem no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

positivo, aguarde-se a conclusão do expediente e, caso negativo, 

intime-se a requerente para indicar endereço válido da parte requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002385-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DE SOUSA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA - EPP (REU)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002385-27.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por VANDA DE 

SOUZA NUNES contra MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA e 

EBAZAR.COM.BR LTDA – MERCADO LIVRE, ambos qualificados na peça 

inicial. No pronunciamento de ID. 24701299 determinou-se que o 

requerente promovesse comprovasse a hipossuficiência alegada, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. O cumprimento da 

determinação se deu à ID. 25795984, todavia, o pedido foi indeferido à ID. 

26937939 uma vez que não restou comprovado a hipossuficiência. A 

exequente afirmou que não tem condições de pagar as custas e, por isso, 

requereu a extinção do feito (id. 25795984). Pois bem. A requerente foi 

intimada para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso, 

mas pediu a extinção do feito. Desta forma, descumprida a exigência, 

determino o cancelamento da distribuição do feito com fundamento no 

artigo 290 do CPC com as anotações e baixas de praxe. Sem condenação 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios vez que não houve a 

triangulação da relação processual. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000090-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000090-80.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Considerando que a causídica dos requerente exerceu o cargo de 

assessora jurídica desta Magistrada na Comarca de Dom Aquino/MT, 

dou-me por suspeita para atuar no presente feito com fundamento no 

artigo 145, §1º, do CPC. Desta forma, remetam-se os autos ao meu 

substituto legal. Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002419-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINES BRAMBILA (EXECUTADO)

DAIANE BARON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de id. 25948533 e determino a intimação da 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à 

penhora, devendo ser advertido que caso não apresente, ser-lhe-á fixado 

multa, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, nos termos do art. 774, inciso V e parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, intime-se a exequente para requerer o que de 

direito, em 15 dias. Às providências. Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000008-49.2020.8.11.0010. Vistos etc. É 

de conhecimento deste Juízo que a empresa executada encontra-se em 

p r o c e s s o  d e  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  ( p r o c e s s o  n º 

1000770-02.2019.8.11.0010), sendo proferida decisão naqueles autos 

deferindo a prorrogação do período de blindagem da empresa devedora 

até o dia 27/02/2020, in verbis: “Assim, DEFIRO o pedido aduzido pelas 

Recuperandas para prorrogar, até a realização da Assembleia dos 

Credores (27/02/2020), o prazo de suspensão previsto no art. 6º da Lei 

11.101/05.” (sic). Assim, suspendo o presente feito e determino a 

remessa do feito ao arquivo provisório até o dia 27/02/2020, ou até a 

prolação de nova decisão nos autos da Recuperação Judicial, nos termos 

do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002846-96.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Tendo em vista que todas as faturas de energia estão pagas, com 

exceção daquela discutida nestes autos, cujo o faturamento se deu em 

virtude do não pagamento de débitos apurado em recuperação de 

consumo, defiro o pedido da parte requerente, e determino o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à UC n° 6/123004-4, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo, ainda, se obstar de 

cessar o fornecimento de energia em virtude desta fatura, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Neste sentido, eis o entendimento do E. TJMT: 

Jurisprudencia: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1013444-42.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS 

ATENDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - 

Tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, 

independentemente se houve ou não irregularidade no medidor de energia 

, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 

de que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

razão do não pagamento de débitos apurados em recuperação de 

consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias. II - Enquanto 

se discute a autoria do débito perseguido, é inviável a negativação do 

nome do agravante, pois a inserção nos cadastros de inadimplentes 

implicará em presumíveis prejuízos materiais e morais. (N.U 

1013444-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000094-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR GUILHERME ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000094-20.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Não obstante a distribuição do Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica no sistema PJe, a execução a que se refere é 

física e cadastrada no sistema APOLO (autos nº 666-23.2002.811.0010 – 

Código 10105). Ocorre que não é possível apensar processos 

cadastrados no APOLO com os cadastrados no PJe, sendo necessário 

que os presentes autos sejam registrados no mesmo sistema dos autos 

principais. Aliás, trata-se de regra inserta na Resolução TJ-MT/TP nº 

03/2018 do egrégio TJMT, in verbis: Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. [...] § 3º Excepcionalmente, poderá o 

magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da ação em 

meio eletrônico. [...]. Ademais, em que pese o caput do dispositivo citado 

indicar que a ação deveria tramitar em meio físico, com espeque no § 3º, 

sabendo que o meio eletrônico traz reais facilidades ao acesso aos autos 

e celeridade processual e que não haverá nenhum prejuízo, deve o 

presente procedimento ser cadastrado no APOLO e continuar tramitando 

na forma virtual. Portanto, determino a remessa dos autos ao distribuidor 

para conversão do feito em processo virtual do APOLO, promovendo em 

sequência o cancelamento da distribuição do presente procedimento e 

remessa do novo procedimento à conclusão. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MENDES DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000009-34.2020.8.11.0010. Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário 

advocatício, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 
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sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, 

ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação do executado e a segunda com o objetivo 

de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja 

quitado no prazo legal de três (03) dias. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, § 1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (EXEQUENTE)

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO BORGES NAVES OAB - GO28817-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Ante a inércia do exequente, SUSPENDO a execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e 

inciso III, do art. 921, do CPC). E sobre a decisão de suspensão, ensina o 

festejado Marcelo Abelha: “5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, 

III, do CPC). Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se 

no inc. III a regra de que: suspendesse a execução quando o executado 

não possuir bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para 

pagamento de quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que 

o pagamento não pode ser realizado porque inexistem bens a serem 

penhorados, adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do 

recebimento de frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento 

lógico ao prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução 

funda-se na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de 

dúvida que, se bens não existem para satisfazer o crédito devido ao 

exequente, outra não será a solução senão suspender o que já se 

encontra naturalmente obstado pela ordem natural das coisas. 

Registre-se, todavia, que é importante a declaração (ope legis) judicial da 

suspensão do processo para o exequente evitar a arguição de prescrição 

intercorrente por parte do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. 

rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei. Ato 

contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC). Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do CPC). No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, sem manifestação da 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002392-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CESAR PACHECO (AUTOR(A))

SILVANA MARINA BERENYI PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO YUKIO SATO (REU)

OSVALDO CIRILO (ESPÓLIO)

MARCIA APARECIDA CIRILO (REU)

OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD (REU)

LUCIMARA CIRILO SATO (REU)

LUCIANO GALVIN MOHAMMAD (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002392-19.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de agravo de 

instrumento pelos requerentes (ID. 26474773). Nos termos do art. 1.018, 

§1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão agravada pelas 

razões fáticas e jurídicas que a embasaram (ID. 25894177). Considerando 

que a Primeira Câmara de Direito Privado do nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça deferiu o efeito suspensivo, há que se permanecer sobrestado o 

feito até o julgamento do mérito do recurso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001934-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001934-02.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Ademir Alves dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, qualificados na inicial. O recebimento da petição inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 23497587, oportunidade em que também concedida 

a assistência jurídica gratuita ao requerente. Citado pelo sistema, o INSS 

ofereceu contestação em que não arguiu questões prévias e 

contrapôs-se à pretensão autoral (id. 24061398). O requerente impugnou 

a peça defensiva rebatendo as teses do requerido e ratificando os termos 

de sua pretensão (id. 24184430). Saneado e organizado o processo, 

deferiu-se a produção de prova testemunhal, determinando-se a colheita 

de depoimento pessoal do autor (id. 24344284). Realizada audiência 

instrutória, ouviu-se a autora e suas testemunhas e a demandante 

apresentou alegações finais remissivas à inicial (id. 26368391). O 
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requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao ato processual 

e tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de 

ofertar alegações finais. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. A parte autora alega que exerceu atividade rural 

por tempo superior ao legalmente exigido, razão pela qual pleiteia seja o 

INSS condenado a conceder-lhe aposentadoria por idade rural no valor de 

01 (um) salário mínimo mensal. Os requisitos para a concessão de 

aposentadoria por idade ao segurado rural empregado, contribuinte 

individual, trabalhador avulso ou segurado especial são: a) idade de 60 

(sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, mulher (art. 201, 

§ 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e b) efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

(art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). A carência a ser considerada é de 180 

(cento e oitenta) meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para 

o segurado que já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes 

de 24.07.1991, hipótese em que se aplica a tabela de transição prevista no 

art. 142 da LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na 

hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado 

não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o 

segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente 

ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) 

não se aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, 

normalmente, tempo de contribuição, mas simples exercício de atividade 

rural por período equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal 

de Justiça “firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o 

devido atendimento à condição de implementação da carência, deve o 

autor demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a 

permanência no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a 

dicção do art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, é certo 

que o segurado, se à época do implemento do requisito etário, exercia 

atividade rural por tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, 

ainda que posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao 

benefício já terá se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é 

a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais (“o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve 

ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º 

do RPS (“o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em 

que cumpriu o requisito etário”). A atividade rural deve ser comprovada 

mediante pelo menos início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei [...] só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”). A 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Dessa 

forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve estar amparada em 

início de prova material, entendendo-se como tal o documento 

contemporâneo ao período de labor que se pretende comprovar e que 

faça alguma referência à profissão ou à atividade a que se dedicava o 

interessado, ainda que não se refira à integralidade do período a ser 

comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que “para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior Tribunal de 

Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, tanto do 

período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais 

recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). Aplicando-se o exposto ao caso concreto, tem-se que a 

idade mínima legal foi alcança, visto que a parte autora nasceu em 

05/08/1956 de modo que possuía 61 anos na data do requerimento 

administrativo (19/02/2018). Considerando que a idade mínima foi atingida 

em 05/08/2016, o autor deveria comprovar o exercício de atividade rural 

nos 180 (cento e oitenta) meses que antecederam o implemento do 

requisito etário ou o requerimento administrativo, ainda que de forma 

descontínua, nos termos do art. 25, II c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A 

fim de comprovar o exercício de atividade rural no período equivalente à 

carência (05/18/2001 a 05/08/2016), apresentou a certidão de casamento 

dos seus pais, certidão de óbito de sua mãe e sua CTPS. Além disso, 

durante a fase instrutória o requerente afirmou em juízo que trabalha na 

roça desde os 08 ou 09 anos, tendo trabalhado em várias fazendas; que 

já laborou com carteira assinada, porém hoje não, pois faz diária e 
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serviços gerais; que trabalhou na roça até uns vinte e poucos anos e 

depois passou a laborar em fazendas com gado, cerca e coisas do tipo; 

que antigamente produzia na terra para consumo e sem maquinários, 

tocando a roça como meeiro e hoje mora na fazenda e planta capim e 

coisas para comer como mandioca. Por sua vez, a testemunha do autor 

João André afirmou que o conheceu no distrito de Celma, onde trabalhava 

na roça; que o requerente sempre trabalhava para terceiros, meando e 

tocando lavoura ou trabalhava por dia; que até hoje ele trabalha no meio 

rural, desconhecendo se já trabalhou no meio urbano. Por fim, a 

testemunha do autor João Francisco contou que conheceu o autor no 

Distrito de Celma, onde fazia serviço de roça com o pai; que o conhece 

trabalhando na zona rural da década de 70 para cá; que trabalhava na 

propriedade de terceiros e não utilizava maquinários. Examinando tais 

provas tenho que a pretensão autoral se mostra improcedente, inexistindo 

início de prova material acerca do regime de economia familiar. Explico. O 

segurado especial da Previdência Social é aquele que se enquadra no 

artigo 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ou seja, trata-se da “pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros”, sendo o regime de economia familiar 

caracterizado pela “atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes”. Ocorre que a CTPS do requerente demonstra que no 

período de carência trabalhou diversas vezes como empregado, 

enquadrando-se, portanto, não como segurado especial, mas sim como 

segurado obrigatório como empregado, como se denota no artigo 11, 

inciso I, alínea a, da Lei nº 8.213/91: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; [...] (grifei). São esses os referidos 

vínculos: 1 – ETIENE ANTOINE STRATIS: 04/02/2004 a 01/07/2005; 2 – 

IOLINDO MASSIGNAN FAZENDA ITALIA: 02/03/2009 à 03/03/2011; 3 – 

ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS: 01/06/2011 à 16/12/2011; e 4 – 

MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DOS SANTOS: 19/01/2015 a 16/08/2016. 

Além disso, o CNIS do requerente demonstra vínculos com o Município de 

Jaciara nos interregnos de abril à maio de 2011; março à dezembro de 

2012; janeiro à novembro de 2013; e janeiro de 2014 a fevereiro de 2015; 

além de vínculo com SELIGEL SERVIÇOS TERCERIZACOES EIRELI entre 

junho e novembro de 2011 e com AGRUPAMENTO DE 

CONTRATANTES/CORREPRATIVAS como contribuinte individual entre 

fevereiro e março de 2012; os quais certamente possuem natureza 

urbana. Destaco que nos vínculos citados tanto o empregado (requerente) 

quanto o empregador eram obrigados a contribuírem para a Previdência 

Social, podendo o empregado futuramente aposentar-se por idade ou 

contribuição comprovando o preenchimento dos requisitos legais. Neste 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. EMPREGADO RURAL. SÚMULA 149 DO STJ. 1. Se a 

parte autora não comprovou o exercício da sua atividade rurícola em 

regime de economia familiar, não faz jus à concessão do benefício da 

aposentadoria rural por idade. 2. Nos termos do enunciado nº 149 da 

Súmula do STJ, não é admitida prova exclusivamente testemunhal para 

comprovação da atividade rurícola. 3. Caso em que a parte autora não 

pode ser considerada como segurada especial, pois se trata de 

empregado rural, com vínculo empregatício anotado em CTPS, não fazendo 

jus à obtenção do benefício previdenciário. (TRF4, AC 

5018434-12.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, 

Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 05/12/2019) 

(grifei). Lado outro, os documentos trazidos pelo requerente são 

extemporâneos, considerando que se tratam da certidão de casamento 

dos pais data de 1939 (quando o autor nem era nascido) e certidão de 

óbito da mãe em 1984. Aliás, as próprias declarações colhidas em juízo e 

alhures destacadas evidenciam que o requerente habitualmente 

trabalhava como empregado rural e não como trabalhador rural em regime 

de economia familiar. Sendo assim, não demonstrado o exercício de labor 

rural em economia familiar pelo período de carência necessário, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo 

improcedente a pretensão autoral e extinto o feito com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Consequentemente, condeno a 

parte vencida ao pagamento das custas e demais despesas processuais 

e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa 

(artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil), sendo que a exigibilidade 

ficará suspensa, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003228-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL GONCALVES DA COSTA FILHO (RÉU)

JENNIFER NAOUM GEORGES GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1003228-89.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação monitória proposta por JOSÉ CARDOSO 

DOS SANTOS, contra JOEL GONÇALVES DA COSTA FILHO e JENNIFER 

NAOUM GEORGE GONÇALVES, devidamente qualificados. A presente 

demanda monitória é embasada em instrumento particular de confissão de 

dívida emitido em 04 de dezembro de 2009 e com prazo de 01 (um) ano 

para pagamento da dívida, a contar da lavratura da escritura. Pois bem. O 

prazo prescricional para ajuizamento da presente ação monitória já 

transcorreu, impondo-se o julgamento liminar improcedente do pedido com 

fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC. Explico. A regra prescricional aplicável 

ao instrumento particular de confissão de dívida está prevista no Código 

Civil nos seguintes termos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: 

[...] I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular; [...]”. Por sua vez, o termo inicial é a data 

do vencimento da obrigação, isto é, in casu a prescrição teve início em 05 

de dezembro de 2010, data prevista no instrumento para cumprimento da 

obrigação. Assim, o prazo para propositura da presente demanda 

monitória esvaiu-se em dezembro de 2015. Tratam-se de entendimentos 

consonantes com a jurisprudência de nosso egrégio Tribunal de Justiça e 

do Egrégio STJ: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 

CONTRATO DE NOVAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONSTITUIÇÃO DE 

GARANTIA DE PENHOR – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO E INEXIGÍVEIS OS CRÉDITOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA 

– INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC) 

– TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO 

DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. O prazo para exigir valor constante 

de instrumento particular de confissão de dívida, por meio da Ação 

Monitória e ou de Executiva, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, 

inciso I, do Código Civil. O termo inicial para a propositura da Ação 

Monitória e ou Executiva dos créditos decorrentes de Contrato de 

Novação e Confissão de Dívida; conta-se a partir da data do vencimento 

da obrigação, independentemente, do encerramento do prazo 

prescricional da Ação Executiva. “O prazo prescricional da ação monitória 

fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no 

dia seguinte ao do vencimento do título.” (REsp 1367362/DF, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013) 

(destaquei) (TJMT - N.U 0004443-85.2014.8.11.0045, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. 1. 

Contrato de confissão de dívida. Conforme jurisprudência desta Corte 

Superior, as dívidas fundadas em instrumento público ou particular 
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prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5°, I, do Código 

Civil. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental 

desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 297.939/DF, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E 

INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE 

VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO 

CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com 

entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de 

ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força 

executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. 

Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de 

Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à 

Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação 

foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido 

título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a 

simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a 

especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento 

inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da 

prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). Portanto, é clara a configuração 

da prescrição da presente ação monitória, sendo imperiosa a aplicação do 

artigo 322, § 1º, do CPC, in verbis: Art. 332. Nas causas que dispensem a 

fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará 

liminarmente improcedente o pedido que contrariar: [...] § 1º O juiz também 

poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, 

a ocorrência de decadência ou de prescrição. [...]. Ante ao exposto, 

reconheço a prescrição do crédito cingido na presente ação monitória e, 

consequentemente julgo liminarmente improcedente o pedido com fulcro no 

artigo 332, § 1º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e 

taxas processuais e honorários advocatícios, considerando que a 

triangularização processual não fora formada. Publique-se. Intime-se. 

Havendo trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001522-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001522-71.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por IZAIAS EDUARDO DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário. Com a 

inicial vieram documentos. A inicial foi recebida à ID. 21754273, 

oportunidade em que foi determinada a citação da requerida, bem como 

designada a perícia médica, ainda, deferido o pedido de justiça gratuita e 

indeferindo a antecipação da tutela O requerido apresentou contestação à 

ID. 22359462. Realizada perícia, o laudo foi acostado à ID. 24588714, 

concluindo que atualmente não há incapacidade laborativa, todavia houve 

pelo período de 22/02/2019 à 22/08/2019. Instadas a se manifestarem 

quanto ao laudo as partes se mantiveram inertes (ID. 27310337). Vieram 

os autos conclusos É o relatório. Fundamento e decido. O benefício do 

auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da 

Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente 

de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e 

de acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da 

Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o trabalho ou atividade 

habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. 

Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de realização de 

perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e equidistância das 

partes a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a 

contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma afirmando a 

existência da incapacidade e a outra emitindo parecer contrário à 

pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, determinou-se a 

realização de perícia médica para a produção da prova técnica 

fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação 

do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. Aplicando-se 

ao caso concreto, percebo que o requerente não possui a carência 

exigida para concessão do benefício pleiteado, 12 (doze) meses (artigo 

25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), considerando que, o último vínculo 

previdenciário do autor ocorreu entre 16/02/2012 a 21/09/2016, assim, sua 

qualidade de segura perdurou até 21/09/2017. Posterior à isso, houveram 

apenas 04 meses de contribuição feitas após a perda da qualidade de 

segurado, desta forma, com estas contribuições, não alcançou a carência 

necessária para fazer jus aos benefícios previdenciários desejados, que 

necessita de no mínimo 12 contribuições. Além disso, as doenças 

portadas pelo requerente - hérnia abdominal – não se encontra presentes 

na Portaria Interministerial MPAS/MS Nº 2.998/2001, assim não estão 

excluídas da exigência de carência para concessão de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão autoral e extinto o feito com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Consequentemente, condeno a vencida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - conforme artigo 

85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, considerando que o autor 

é beneficiário da justiça gratuita, concedida no pronunciamento de ID. 

21754273. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a 

devida baixa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 09 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001220-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001220-42.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

ajuizada por MARIA APARECIDA DE FREITAS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes devidamente qualificadas nos 

autos, alegando o demandante, em síntese, preencher os requisitos 

necessários à concessão de benefício previdenciário. Com a exordial 

vieram documentos. O recebimento da petição inicial deu-se no 

pronunciamento de ID. 20718697, oportunidade em que foi concedida a 

assistência jurídica gratuita à requerente e indeferido o pedido de 

antecipação da tutela. O requerido acostou aos autos os documentos do 

requerente à ID. 20819346. Em seguida, o requerente pugnou pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a tutela antecipada, pugnando 

pela implantação do benefício (ID. 21077491). À ID. 21077491, foi 

concedida a antecipação de tutela e determinada a intimação da autarquia 
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para implantar o benefício à autora. A perícia médica determinada foi 

realizada conforme laudo acostado à ID. 24586480, com conclusão pela 

ausência de incapacidade laborativa. O autor impugnou o laudo médico à 

ID. 25004951, já o INSS nada manifestou (ID. 27309812). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A concessão do benefício 

da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 

42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91: a) A qualidade de segurado; 

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada 

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença 

profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças 

especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e 

permanente do segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o 

exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que lhe garanta a 

subsistência e; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente à 

filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do 

auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da 

Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente 

de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e 

de acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da 

Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o trabalho ou atividade 

habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. 

Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de realização de 

perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e equidistância das 

partes a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a 

contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma afirmando a 

existência da incapacidade e a outra emitindo parecer contrário à 

pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, determinou-se a 

realização de perícia médica para a produção da prova técnica 

fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação 

do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. A expert 

concluiu que “Não há incapacidade laborativa por patologias narradas na 

petição inicial.” (laudo acostado à ID. 24586480). Insta salientar, que 

quando indagada pela perita a autora informou que não exerce atividades 

laborativas e é “do lar”, informação que se sustenta quando verificado seu 

CNIS, que possui contribuições como contribuinte facultativa desde 2015, 

rechaçando, assim, as informações contidas na inicial de que ela trabalha 

como doméstica. Neste viés, a impugnação ao laudo pericial não merece 

prosperar, pois a perita respondeu de forma clara os testes realizados 

com a autora, sendo estes conclusivos de que não há incapacidade 

laborativa habitual. Desta forma, pela leitura do laudo pericial resta 

completamente claro que a parte autora não se encontrava incapacitada 

para o trabalho, razão pela qual o laudo deve ser homologado e pedido 

deve ser julgado improcedente. Assim, homologo o laudo pericial de ID. 

24586480 e julgo improcedente a pretensão autoral, consequentemente 

julgando extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Destarte, condeno a vencida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% 

sobre o valor da causa - conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, 

contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa nos termos do 

artigo 98, § 3º, do CPC, considerando que a autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOAVENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000705-07.2019.8.11.0010 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por Sirlene Boaventura contra Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, qualificados na petição inicial. A autora contava com 56 

(cinquenta e seis) anos de idade ao tempo da propositura da demanda e 

aduziu que laborou desde criança na roça junto com pais e irmãos; contou 

que após casar-se em 1982 trabalhou em regime de economia familiar no 

Estado de Minas Gerais e em 1984 mudou-se para este Estado e passou a 

residir no sítio do seu sogro; que mais ou menos 05 (cinco) anos depois 

adquiriu duas chácaras em Juscimeira com o esposo, as quais utilizavam 

para criação de gado, mas continuaram a residir no sítio do sogro; que 

posteriormente, em 1999, venderam as chácaras e compraram outra neste 

Município, continuando a residir no sítio do sogro; que já no ano de 2008 

venderam a nova chácara e adquiriram a cota parte dos demais 

sucessores do seu sogro; que em 2013 separou-se do marido e ficou com 

parte do imóvel rural, assim optou por vender o gado e passou a arrendar 

o pasto, mas continuou criando galinhas e plantando verduras na sede; 

que no entanto teve a concessão do benefício de aposentadoria negada 

em sede administrativa pelo requerido. O recebimento da petição inicial 

deu-se no pronunciamento de id. 20433373, ocasião em que concedida 

assistência jurídica gratuita à requerente. Citada via sistema, a Autarquia 

Federal requerida ofereceu contestação ao id. 20818670, arguindo 

prejudicial de mérito de prescrição quinquenal das parcelas pretéritas e 

contrapondo-se ao mérito da demanda. A requerente impugnou a peça 

defensiva ao id. 22194881 rebatendo os argumentos da requerida e 

ratificando os termos de sua pretensão. Em decisão de saneamento e 

organização do processo, julgou-se prejudicada a prejudicial de mérito e 

designou-se audiência instrutória (id. 23363814). Realizada a audiência, 

colheram-se as declarações da autora e de suas testemunhas e a 

requerente apresentou alegações finais remissivas à inicial (id. 

24549304). O requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao 

ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, 

o direito de ofertar alegações finais. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. A parte autora alega que 

exerceu atividade rural por tempo superior ao legalmente exigido, razão 

pela qual pleiteia seja o INSS condenado a conceder-lhe aposentadoria por 

idade rural no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. Os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por idade ao segurado rural empregado, 

contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial são: a) 

idade de 60 (sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, 

mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e 

b) efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício (art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). A carência a ser considerada 

é de 180 (cento e oitenta) meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não 

ser para o segurado que já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade 

rural antes de 24.07.1991, hipótese em que se aplica a tabela de transição 

prevista no art. 142 da LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 

10.666/2003 (“na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da 

qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse 

benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de 

contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do 

requerimento do benefício”) não se aplica à aposentadoria por idade rural, 

em que não há, normalmente, tempo de contribuição, mas simples 

exercício de atividade rural por período equivalente à carência. Nesse 

sentido o Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de 

que para caracterizar o devido atendimento à condição de implementação 

da carência, deve o autor demonstrar o retorno às atividades campesinas, 

bem como a permanência no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 

8.213/91” (STJ, 1ª Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não 

obstante a dicção do art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação 

da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, é 

certo que o segurado, se à época do implemento do requisito etário, 

exercia atividade rural por tempo equivalente à carência, fará jus ao 

benefício, ainda que posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito 

ao benefício já terá se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste 

sentido é a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (“o tempo de exercício de atividade equivalente à 
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carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) e o 

art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, 

ao mês em que cumpriu o requisito etário”). A atividade rural deve ser 

comprovada mediante pelo menos início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no art. 55, § 3º da 

LBPS (“a comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei [...] 

só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que 

“a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. 

Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve estar 

amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). Aplicando-se ao caso concreto, tem-se que a idade 

mínima está comprovada, tendo em vista que a autora nasceu em 

16/12/1962, de modo que na data do requerimento administrativo, 

18/12/2017, possuía 55 (cinquenta e cinco) anos. Considerando que a 

idade mínima foi atingida em 16/12/2017, a autora deveria comprovar o 

exercício de atividade rural nos 180 (cento e oitenta) meses que 

antecederam o implemento o requisito etário ou o requerimento 

administrativo, ainda que de forma descontínua, nos termos do art. 25, II 

c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A fim de comprovar o exercício de 

atividade rural no período equivalente à carência, 16/12/2002 a 

16/12/2017, apresentou cópias dos seguintes documentos: certidão de 

casamento; matrícula nº 936, pertencente à Chácara Santa Cruz; matrícula 

nº 2.121, pertencente à Chácara Mira Lua; matrícula nº R/10.493 

pertencente à Estância São Lucas; matrícula nº R/3.928; matrícula nº 

R/18.566 pertencente ao Sítio Água Grande; escritura de divórcio 

consensual; contrato de arrendamento de imóvel rural do Sítio Água 

Grande 3; declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Jaciara/MT; notas fiscais; cupom fiscal; comprovante de vacinação; CTPS; 

declaração de exercício de atividade rural; comprovante de ITR; contrato 

de compra e venda; certificado de cadastro de imóvel rural; recibo de 

entrega da declaração do ITR; documento de informação e atualização 

cadastral do ITR; DARF; cartão de identificação do contribuinte; memorial 

descritivo de parte do Sítio Água Grande; contas de energia; histórico 

escolar; discriminação de rendimentos; e certidão de casamento e 

nascimento dos filhos. Por outro lado, a requerente foi ouvida em juízo 

durante a fase instrutória, ocasião em que declarou que trabalha na roça 

desde 1982 com o marido e filhos; cuidava de horta, criava galinha e 

porco, tirava leite, plantava mandioca, milho e feijão e não tinha 

maquinários ou funcionários; que os alimentos plantados eram mais para o 

próprio consumo; que as primeiras chácaras tinha quatro e cinco alqueires 

e depois compraram um sítio de uns vinte e poucos hectares nesta 

Cidade, após vendeu o comprou a propriedade “Água Grande”; que tinham 

umas trinta cabeças de gado, umas trinta galinhas e uns cinco porcos, 

porém confirmou a informação do INDEA de que em 2009 tinha cento e 

quarenta cabeças de gado e sessenta e sete animais entre aves, equinos 

e suínos, mas que nunca passou disso, havendo altos e baixos; que 

nunca trabalhou na cidade; que foi professora em 1984 ou 85 no sítio. 

Além disso, a testemunha da autora Vicente disse que conhece a autora 

há mais ou menos 30 (trinta) anos; que a conheceu porque a fazenda do 

seu avô fazia divisa com a dela; que na época a autora trabalhava tirando 

leite, criando galinha e porco e plantando milho; que não trabalhava com 

maquinário ou funcionário, só com a família; e que hoje ela arrendou a 

terra, mas ainda vive lá onde tem criações no quintal. Por sua vez, a 

testemunha Alcebiades disse que conhece a autora há mais ou menos 30 

(trinta) e poucos anos; que a conheceu por serem vizinhos de sítio; que 

ela tirava leite, fazia queijo, plantava horta e fazia ração para gado; que 

não tinham maquinário, pois trabalhavam no braço; que após a separação 

do marido ela continuou trabalhando na chácara até hoje, mexendo com 

horta e criando porco e galinha. Por fim, a testemunha autoral Moacir disse 

que conhece a autora há muitos anos, não lembrando se 30 (trinta) ou 

menos; que ela trabalhava no sítio com o marido tirando leite e cuidando de 

horta, não sabendo dizer se tinham maquinários ou funcionários; que ela 

continuando trabalhando lá até hoje com o cultivo de horta e criação de 

galinhas. Observo que os documentos apresentados pela parte autora 
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podem ser considerados início de prova material do exercício de atividade 

rural, conforme se verifica da documentação trazida pela requerente, que 

foram corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo. Desta forma, 

havendo início razoável de prova material corroborada pelo prova 

testemunhal, reputo como comprovado o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar pelo tempo correspondente à carência do 

benefício, fazendo jus à aposentadoria por idade devida desde a data do 

requerimento administrativo (18/12/2017) (STJ: REsp 1568343/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 05/02/2016), com renda mensal correspondente a 01 (um) salário 

mínimo. Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado 

por Sirlene Boaventura para condenar o INSTITUTO NASCIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (DIB em 18/12/2017) e data de início de pagamento na data 

desta sentença (DIP 09/01/2020). CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento 

das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento 

administrativo e a data da presente sentença, observada a prescrição 

quinquenal. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção 

monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, imperioso 

ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de 

processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar 

as sentenças em relação ao INSS, ações estas que representam uma 

grande parte do volume processual, em virtude da Comarca não possuir 

Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são 

ilíquidas. Assim em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 

496 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000954-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DAS FLORES MALTEZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000954-55.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ou AUXÍLIO DOENÇA, ajuizada por MARIA APARECIDA DAS 

FLORES MALTEZO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos necessários à concessão de benefício 

previdenciário. Com a inicial vieram documentos. A inicial foi recebida à ID. 

19941643, oportunidade em que foi determinada a citação da requerida, 

bem como designada a perícia médica. O requerido apresentou 

contestação à ID. 20480056. Em seguida, a parte autora impugnou a peça 

defensiva da autarquia à ID. 20796675. Realizada perícia, o laudo foi 

acostado à ID. 24587014, concluindo que atualmente não há incapacidade 

laborativa, todavia houve pelo período de 22/02/2019 à 22/08/2019. 

Instadas a se manifestarem quanto ao laudo, apenas a parte autora se 

manifestou (ID. 24787676 e 27352627). Vieram os autos conclusos É o 

relatório. Fundamento e decido. A concessão do benefício da 

aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 42 

e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) 

O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do 

segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou 

de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os 

seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A 

qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Tratando-se de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real condição do 

segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das 

partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra 

emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. 

Sendo assim, determinou-se a realização de perícia médica para a 

produção da prova técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, 

objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos 

fatos a comprovar. Aplicando-se ao caso concreto, percebo que o 

requerente não possui a carência exigida para concessão dos benefícios 

pleiteados, 12 (doze) meses para ambos (artigo 25, inciso I, da Lei nº 

8.213/91), considerando que, o último vínculo previdenciário do autor 

ocorreu entre 01/06/2016 a 25/05/2017, assim, sua qualidade de segurada 

perdurou até 25/05/2018. Posterior à isso, não houveram outras 

contribuições, ou seja, a parte autora não possui qualidade de segurada, 

muito menos possui o tempo de carência exigida para concessão do 

benefício. Além disso, as doenças portadas pela requerente - 

espondilose, hérnia de disco e discopatia degenerativa/ transtornos de 

discos intervertebrais – não se encontram presentes na Portaria 

Interministerial MPAS/MS Nº 2.998/2001, assim não estão excluídas da 

exigência de carência para concessão de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão autoral e extinto o feito com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Consequentemente, condeno a vencida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - conforme artigo 

85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, considerando que o autor 

é beneficiário da justiça gratuita, concedida no pronunciamento de ID. 

19941643. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a 

devida baixa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 10 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001300-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CASTRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1088 de 2710



Parte(s) Polo Passivo:

ERIK DE ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001300-06.2019.8.11.0010 Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos proposta por LORENNA DE ALMEIDA 

LIMA, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora DANIELE 

CASTRO DE LIMA, em face de ERIK DE ALMEIDA DA SILVA, todos 

qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Decisão de conteúdo positivo no id. 21077518, oportunidade em que 

deferida a justiça gratuita. Entre um ato e outro, a exequente em id. 

26353495, informa o falecimento do executado e pugna pela extinção da 

execução. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato Fundamento e 

decido. Considerando o óbito do executado e verificado que não foi 

informado sucessor para substituí-lo, assim sendo, a extinção do 

processo é à medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta e sem maiores delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, do Novo 

Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Sem custas. 

Ciência ao MPE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001655-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL PIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001655-16.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LEONEL PIOTTO, em 

face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Recebida a inicial (ID. 

22247156) foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela 

para determinando que a requerida autorize o autor submeter-se ao 

procedimento requerido na inicial em estabelecimento pertencente à rede 

credenciada, devendo custear todo o tratamento, ainda, fora deferido o 

pedido de AJG ao requerente. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação à ID. 25407200. Em seguida, informou o cumprimento da 

determinação de ID 22247156, conforme se nota na manifestação de ID. 

25687494. À ID. 26224718 o requerido impugnou a contestação. 

Entretanto, adveio minuta de acordo com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos, onde requerem a homologação do acordo e extinção do feito 

(ID. 27668458). Os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. Analisando os autos verifico que os requisitos de 

validade, existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente 

no acordo firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer 

das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes à 

ID. 27668458, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, 

do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 13 de janeiro de 

2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002271-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE GIACOMELLI (REQUERENTE)

ANDERSON MORESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, PENSÃO ALIMENTÍCIA E VISITAS 

AOS MENORES, proposta por ANDERSON MORESCO e MARIANE 

GIACOMELLI, partes devidamente qualificadas nos autos. Anexos à Inicial 

vieram documentos. Narram os requerentes que conviveram juntos, como 

se marido e mulher fossem, desde julho de 2003, e na constância da união 

tiveram 02 filhos, ANNE CRISTINA GIACOMELLI MORESCO, nascida em 

12/11/2003, atualmente com 15 (quinze) anos de idade, e THIAGO 

GIACOMELI MORESCO, nascido em 11/04/2013, atualmente com 06 (seis) 

anos de idade. Alegam que durante a união adquiriram bens, contudo, 

após passarem por grave crise financeira, não mais possuem bens à 

partilhar, exceto bens móveis que guarneciam a residência alugada, os 

quais já foram partilhados. Acordam que a guarda dos menores ficará com 

a requerente Mariane, dispensando pensão alimentícia aos filhos, e com 

visitas livres do genitor Anderson aos filhos. Vieram-me conclusos. 

Fundamento e decido. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a 

quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste 

em audiência de conciliação. Desta feita, a dissolução da união estável e a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Ante o exposto e, por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por sentença o acordo 

entabulado entre as partes. Via de consequência, reconheço e decreto 

dissolvida a união estável havida entre ANDERSON MORESCO e MARIANE 

GIACOMELLI de julho de 2003 a julho de 2019. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas. Após, 

arquivem-se os autos, com baixa nos registros. Publique-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

VALMIR DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000366-48.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Valmir da Silva Costa e Taísa Gonçalves Pereira Costa, 

requerentes, opuseram embargos de declaração contra a decisão de id. 

18369708 aduzindo a necessidade de suprir omissão de questão sobre o 

qual era necessária a pronúncia deste juízo. Os embargantes alegam que 

o pronunciamento, ao indeferir a concessão de tutela de urgência 

pleiteada na inicial, foi vago ao dizer que os documentos não são 

suficientes a dar indícios o bastante da verossimilhança das alegações, 

tratando-se de fundamentação genérica, bem como não enfrentou os 

argumentos e documentos da petição inicial; também afirmam que a 

decisão deixou de adentrar ao mérito de cada pedido que compõem a 

tutela de urgência. Os embargados defenderam que inexistem vícios a 

serem sanados na decisão e que os embargantes pretendem a 

rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios, devendo ser rejeitado 

os embargos declaratórios (id. 24403235). Vieram-me os autos conclusos. 

É o necessário. Decido. Os embargos declaratórios foram opostos 

tempestivamente e indicam os vícios alegados, pelo que devem ser 

conhecidos nos termos do artigo 1.023 do CPC. Prosseguindo, imperioso 

relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender 

necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar alguns 

aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo 

Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada 

por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: 

(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de 

Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: (...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente. Quanto ao 

vício alegado, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, “A 

omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão 

relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado [...]” 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. p. 1715-1716. Salvador: JusPodivm, 2016). Aplicando-se ao 

caso concreto denoto que inexiste omissão no bojo do pronunciamento 

vergastado.Explico. Primeiro porque a discordância com a fundamentação 

da decisão não poderia ser objeto dos presentes embargos de 

declaração, considerando que não configura omissão como se extrai do 

conceito acima citado. Ainda assim, ressalto que o pronunciamento 

explanou que os documentos que instruem a inicial são insuficientes para 

demonstrar minimamente as alegações de agiotagem e ludibriação para 

transferência do imóvel, não se tratando de simples indeferimento 

genérico como aduzem os embargantes. Aliás, destaco que a irresignação 

acerca da conclusão enseja a interposição de agravo de instrumento no 

caso e não de embargos de declaração, recurso que se presta a 

complementar o pronunciamento e não modificar o entendimento nele 

firmado. Além disso, mesmo que haja mais de um pedido dentro do 

requerimento de concessão da tutela de urgência, os requisitos legais são 

os mesmos e a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento de 

todos. Portanto, foi examinado no feito os requisitos para a concessão da 

tutela como um todo, sendo despiciente adentrar ao mérito de cada pedido. 

Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão vergastada, a qual 

analisou a matéria atinente ao momento processual de maneira 

satisfatória, indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência por 

verificar a ausência de requisito legal para tanto. Por esta razão, conheço 

dos embargos de declaração opostos tempestivamente e, no mérito, 

rejeito-os por não restarem configuradas qualquer das hipóteses do artigo 

1.022 do CPC. Consequentemente, mantém-se incólume a decisão 

proferida. Em termos de prosseguimento, passo ao pronunciamento de 

decisão de saneamento e organização do processo: Os autores dizem 

que são proprietários de empresa local que passou a produzir prejuízos 

constantes, colocando-os em grande dificuldade financeira; assim, contam 

que em meados de 2016 foram procurados pelo réu Jaime, quando lhes 

proposto o empréstimo de dinheiro a juros, a partir de então iniciaram a 

negociação com o requerido, trocando cheques de clientes com ele; 

afirmam que os juros foram acordados na taxa de 3% ao mês e que não 

conseguiram repassar esse custo aos seus clientes, transformando a 

dívida em uma “bola de neve”; relata que em maio de 2017 o requerido 

Jaime exigiu a emissão de um cheque no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) sem data de emissão e bom para desconto em maio 

de 2018, assim estipulando o prazo de um ano para que os autores 

quitassem a dívida, porém os requerentes deveriam pagar o valor 

equivalente a juros de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre a quantia 

expressa no cheque a cada mês, totalizando prestações de R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais); assim, os autores contam que conseguiram 

pagar dez prestações, restando duas a serem quitadas, pelo que a dívida 

atingiu o patamar de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais); ainda 

relatam que Jaime passou a frequentar sua empresa assiduamente, 

travando discussões e fazendo pressão psicológica para pagamento da 

dívida, o que os levou a ceder às exigências dele e lhe transferir a 

escritura de um imóvel em construção, tendo o requerido Jaime proposto 

que juntos terminariam a construção do bem e o venderiam, 

posteriormente descontando do produto da venda a dívida existente entre 

eles e repassando aos autores valores remanescentes e, assim, 

protegendo o imóvel de cobrança de terceiros como débitos de natureza 

bancária pré-existentes e de conhecimento de ambas as partes, sendo 

que a transferência da escritura do bem serviu como condição exigida por 

Jaime para fornecer os recursos necessários para conclusão da 

construção do imóvel; relatam que a obra foi de fato concluída, contudo o 

réu não permite a alienação do bem e o alugou para terceira pessoa, 

demonstrando a intenção de tornar-se único proprietário do imóvel e 

descumprir com o acordo anteriormente realizado. Diante dos relatos, 

pretendem a anulação do ato jurídico de transferência do imóvel aos 

requeridos com restituição de sua posse e restituição dos valores 

referentes ao aluguel do bem. Os autores também pediram a concessão 

de tutela de urgência para averbação da ação na matrícula do imóvel e 

notificação da inquilina do imóvel para depositar o valor do aluguel em 

juízo. O recebimento da inicial deu-se no pronunciamento de id. 18369708, 

oportunidade em que indeferida a tutela de urgência requerida. Os 

requeridos foram citados por correio, conforme avisos de recebimento de 

id. 21323384 e 21323897. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre os litigantes (id. 21011156). Os demandados 

ofereceram contestação ao id. 21553910 opondo-se à pretensão autoral; 

afirmam que Jaime não é e nunca foi agiota, mas sim representante 

comercial na Cidade e em 2017 foi um dos premiados em concurso da 

Mega-Sena, recebendo a monta de R$ 5.127.000,00 (cinco milhões cento 

e vinte e sete mil reais); dizem que a partir de então o requerente Valmir 

passou a procurá-lo ofertando a casa para venda, alegando a 

necessidade de dar aporte financeiro em seu mercado e revenda de 

bebidas, contudo Jaime não aceitou; relatam que alguns dias depois Valmir 

voltou a procurar-lhe, desta vez solicitando um empréstimo no valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para investir em seus negócios e terminar 

a casa em construção, propondo-se a pagar juros de 1,5% a.m. (um por 

cento e meio ao mês) e afirmando que devolveria o capital no prazo de um 

ano, tempo em que regularizaria sua situação financeira, terminaria a 

construção do imóvel e o venderia, assim, Jaime decidiu realizar o mútuo e 

entregou o valor a ele em maio de 2017, sendo a quitação representada 

pela entrega do cheque nº 000114 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais) emitido pela empresa do autor (JACIBEL) com vencimento para 

22/05/2018; contam que os requerentes estavam realizado o pagamento 

do valor referente aos juros combinados, mas em novembro de 2017 

afirmaram que investiram todo o dinheiro do empréstimo em seu comércio, 

mas ainda estavam passando por dificuldades financeiras, motivo pelo 

qual não conseguiam terminar a obra do imóvel ou continuar pagando os 

juros do empréstimo, assim ofereceram o imóvel ao requerido para venda, 

inexistindo assim qualquer interferência na vontade livre e consciente dos 

requerentes em alienarem o imóvel; desta forma, relatam que a proposta 

era a venda do imóvel por R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 

abatendo-se a dívida de R$ 300.000,00 e o valor gasto para terminar a 

construção, sendo que ao final a diferença seria paga pelo requerido aos 

autores, assim foi lavrada escritura pública e devolvido o cheque nº 

000114 aos requerentes; afirmam que após a compra do bem retornaram 

a construção e combinaram com os autores a confecção de uma planilha 

das despesas para prestar contas ao fim da obra, porém logo os autores 

começaram a solicitar quantias alegando urgência em pagar débitos 

vencidos, pelo que lhe foi aditando valores significativos de maneira que 

quando finalidade a construção da casa, os autores tinham pouco a 

receber; contam que a obra foi finalizada em maio de 2018, quando foi 

pago o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos autores para liquidação 

da dívida; assim aduzem que nunca houve agiotagem, coação ou 

exigência de transferência do imóvel. Os requerentes impugnaram a 
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contestação oferecida, rebatendo os argumentos dos requeridos e 

ratificando os de sua pretensão (id. 22406625). Pois bem. Nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Inexistem outras 

questões prévias a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado. 

Assim, intime-as para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem se 

ratificam as provas já produzidas nos autos ou se desejam produzir 

outras, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento (CPC, Arts. 

10, 219, 348 e 357, II), bem como, requererem, se caso for, prova pericial 

(CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a produção de 

prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de pedido de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002336-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002336-83.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por Maria dos Anjos de Oliveira em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A petição inicial foi recebida ao ID. 24489001. Citada via sistema, 

acostou aos autos documentos da parte autora, como CNIS, informações 

do indeferimento, à ID. 24758968. A autora impugnou a contestação ao id. 

24828151. O feito foi saneado à ID. 24868723, sendo fixados os pontos 

controvertidos, e, ainda, designada audiência de instrução e julgamento na 

oportunidade. O requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu 

ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, 

portanto, o direito de ofertar alegações finais (ID. 26366830). Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. Decido. A parte autora alega 

que exerceu atividade rural por tempo superior ao legalmente exigido, 

razão pela qual pleiteia seja o INSS condenado a conceder-lhe 

aposentadoria por idade rural no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. 

Os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao segurado 

rural empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado 

especial são: a) idade de 60 (sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e 

cinco) anos, mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º 

da LBPS); e b) efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício (art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). 

A carência a ser considerada é de 180 (cento e oitenta) meses, nos 

termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para o segurado que já estava 

filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes de 24.07.1991, hipótese 

em que se aplica a tabela de transição prevista no art. 142 da LBPS. O 

disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na hipótese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será 

considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido 

para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) não se 

aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, normalmente, tempo 

de contribuição, mas simples exercício de atividade rural por período 

equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça 

“firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o devido 

atendimento à condição de implementação da carência, deve o autor 

demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a permanência 

no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” (STJ, 1ª 

Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a dicção do 

art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento, é certo que o segurado, 

se à época do implemento do requisito etário, exercia atividade rural por 

tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, ainda que 

posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao benefício já terá 

se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é a Súmula 54 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (“o 

tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido 

no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data 

do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador 

rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário”). 

A atividade rural deve ser comprovada mediante pelo menos início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei [...] só produzirá efeito quando baseada em início 

de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça 

dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve 

estar amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 
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razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). No caso em tela, a idade mínima está comprovada, tendo 

em vista que a autora nasceu em 15/05/1955, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 28/06/2016, possuía 61 anos. Considerando 

que a idade mínima foi atingida em 15/05/2010, a demandante deveria 

comprovar o exercício de atividade rural nos 174 (cento e setenta quatro) 

meses que antecederam o implemento do requisito etário ou o 

requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, nos termos 

do art. 25, II c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A fim de comprovar o 

exercício de atividade rural no período equivalente à carência, 15/12/1995 

a 15/05/2010, apresentou cópia de documentos, sendo contrato particular 

de parceria agrícola, datado de 2002, com prazo de 03 três anos de 

validade, certidão de casamento onde consta a profissão de seu esposo 

agricultor (ID. 24489017). Em Juízo, a Requerente Maria dos Anjos de 

Oliveira relatou em juízo que começou a trabalhar na lavoura aos 10 anos 

de idade. Questionada, respondeu que trabalhou na lavoura juntamente 

com seu marido e ele atualmente trabalha na Usina. Por fim, informou que 

plantavam num sitio arrendado arroz, feijão, etc, sendo esta produção 

toda vertida para o consumo. A Testemunha Maria Aparecida Maltezo 

alegou que conhece a autora há 30 anos. Conheceu ela no sítio do Sr. 

José Tavares, há aproximadamente 10 anos, onde trabalhavam como 

meeiros, plantando arroz, feijão, milho, etc, além de criar porcos e 

galinhas. Por fim, relatou que a produção era para o consumo da família, 

sem empregados, maquinários. A testemunha Vanessa da Silva das 

Flores Maltezo relatou que conhece a autora há 20 anos. Conheceu ela no 

sítio Sr. “Zé Tavares”, não sabe a forma que era feita a produção, se 

meeira, arrendatária, etc. Informou que plantavam coisas básicas para o 

consumo, como arroz, feijão, bem como criavam porcos, galinhas, sem 

utilizar qualquer tipo de maquinário ou funcionário e vendiam parcialmente 

a produção. Relatou, por fim que o marido da autora trabalha atualmente 

na Usina. Observo que os documentos apresentados pela parte autora 

podem ser considerados início de prova material do exercício de atividade 

rural, conforme se verifica da documentação trazida pela requerente, que 

foram corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo. Imperioso 

ressaltar que o vínculo urbano exercido pela autora, por curtos períodos, 

não descaracteriza a condição de segurada especial, pois a expressão 

literal do dispositivo legal, nos termos da lei 8.213/91, aduz que não se faz 

necessária a comprovação do exercício de atividade rural de forma 

contínua. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. BÓIA-FRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA ORAL. PROVA DO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. 

VÍNCULO URBANO CURTO POSTERIOR AO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. BENEFÍCIO 

DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. De acordo com a Lei 8.213/91, a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade submete-se ao 

preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a idade completa de 55 anos, 

se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); (b) a comprovação do 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e (c) a 

condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII). 2. A concessão do benefício 

independe do recolhimento de contribuição previdenciária, nos termos do 

art. 26, III c/c art. 39, da Lei 8.213/91, porém, quanto ao tempo de exercício 

de atividade rural, exige-se início razoável de prova material, completada 

por prova testemunhal idônea, não se admitindo, portanto, prova 

meramente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou 

caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, Súmulas 149 e 27 do STJ e 

TRF da 1ª Região, respectivamente). 3. O autor, nascido em 12/02/1951, 

cumpriu o requisito etário em 2011, ano em que a carência prevista para a 

concessão do benefício correspondia a 180 meses (15 anos). 4. Constitui 

início de prova material do exercício de atividade rural pelo autor a certidão 

de seu casamento, realizado em 17/03/1977, na qual foi qualificado como 

lavrador. 5. Os depoimentos prestados em juízo confirmaram o início de 

prova material apresentado, demonstrando que o autor trabalhou – e ainda 

trabalhava à época em que realizada a audiência - desempenhando 

serviços gerais de natureza rural, na condição de diarista/boia-fria, para 

diversos fazendeiros, por período superior à carência legal para a 

concessão do benefício. 6. A condição de diarista, bóia-fria ou safrista do 

segurado instituidor não prejudica o direito do autor. É cediço que o 

trabalhador volante ou bóia-fria experimenta situação desigual em relação 

aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em regra, ou 

não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, devendo 

ser adotada solução "pro misero". Precedentes citados no voto. 7. O 

registro, em todo o histórico laboral do autor, de um único vínculo de 

emprego de natureza urbana, como zelador, em entidade assistencial, no 

curto período de 01/08/1997 a 31/03/1999, não se mostra apto, nas 

circunstâncias destes autos, a descaracterizar a qualidade de rurícola 

(boia-fria) que ele ostenta. O trabalhador volante ou bóia-fria experimenta 

situação desigual em relação aos demais trabalhadores, uma vez que, em 

regra, não tem vínculos registrados em carteira e o grau de informalidade 

em que desempenha suas atividades é bem superior ao dos demais 

trabalhadores, o que dificulta a documentação do labor em prova material. 

Portanto, a qualificação de lavrador consignada em sua certidão de 

casamento, confirmada por prova testemunhal firme e coesa, mostram-se 

suficientes para a concessão do benefício. 8. A data de início do benefício 

é a da citação, ante a ausência de requerimento administrativo, tendo o 

INSS apresentado contestação de mérito. 9. A correção monetária das 

parcelas em atraso, observada a prescrição quinquenal do parágrafo 

único do art. 103 da Lei 8.213/1991 e o desconto de valores não 

acumuláveis, deve ser feita nos termos do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor 

da Lei 11.960/2009, passando, a partir de então, a observar o índice 

previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 

11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando da fase de 

cumprimento do julgado, o que vier a ser decidido pelo STF no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE (alteração de índice, modulação de feitos, 

etc.). Enquanto essa questão estiver pendente de julgamento no STF, fica 

assegurada à parte a possibilidade de expedição de requisitório da parte 

incontroversa da dívida. 10. Os juros de mora, por sua vez, são aplicados 

conforme metodologia e índices do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. 11. Quanto aos 

honorários, cumpre frisar que “Somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11, do novo CPC” (Enunciado Administrativo STJ nº 7). Assim, os 

honorários advocatícios em desfavor da autarquia-previdenciária devem 

ser fixados/mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação na data de prolação da sentença/acórdão de procedência 

do pedido inicial (Súmula nº 111 do STJ). 12. Em se tratando de causas 

ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas 

(inclusive despesas com oficial de justiça) por força do art. 4º, I da Lei 

9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei estadual assim 
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prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 14.939/2003). 13. 

Apelação a que se dá provimento. (Relator: JUIZ FEDERAL HENRIQUE 

GOUVEIA DA CUNHA, 2ª Câmara Regional Previdenciária do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, data da publicação: 25 de setembro de 

2017, APELAÇÃO CÍVEL N. 0036517-67.2012.4.01.9199/MG). Desta 

forma, havendo início razoável de prova material corroborada pelo prova 

testemunhal, reputo como comprovado o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar pelo tempo correspondente à carência do 

benefício, fazendo jus à aposentadoria por idade devida desde a data do 

requerimento administrativo (28/06/2016) (STJ: REsp 1568343/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 05/02/2016), com renda mensal correspondente a 01 (um) salário 

mínimo. Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado 

por MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA para condenar o INSTITUTO 

NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de 

aposentadoria por idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo 

mensal, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (DIB em 28/06/2016) e data de início de 

pagamento na data desta sentença (DIP 16/01/2020). CONDENO, ainda, o 

INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia 

do requerimento administrativo e a data da presente sentença. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 

870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 

DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º 

- F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 

dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, imperioso ressaltar, que esta 

Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com 

efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em 

relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim 

em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 16 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002341-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002341-08.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por Maria Suely Pereira em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

petição inicial foi recebida ao ID. 24833113, oportunidade em que foi 

deferido o pedido de AJG e indeferido o pedido de antecipação da tutela. 

Citada via sistema, o INSS apresentou contestação, bem como acostou 

aos autos documentos da parte autora, como CNIS e informações do 

indeferimento, à ID. 25299504. A autora impugnou a contestação ao id. 

25498255. O feito foi saneado à ID. 25590670, sendo fixados os pontos 

controvertidos, e, ainda, designada audiência de instrução e julgamento na 

oportunidade. O requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu 

ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, 

portanto, o direito de ofertar alegações finais (ID. 27047829). Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. Decido. A parte autora alega 

que exerceu atividade rural por tempo superior ao legalmente exigido, 

razão pela qual pleiteia seja o INSS condenado a conceder-lhe 

aposentadoria por idade rural no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. 

Os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao segurado 

rural empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado 

especial são: a) idade de 60 (sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e 

cinco) anos, mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º 

da LBPS); e b) efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício (art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). 

A carência a ser considerada é de 180 (cento e oitenta) meses, nos 

termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para o segurado que já estava 

filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes de 24.07.1991, hipótese 

em que se aplica a tabela de transição prevista no art. 142 da LBPS. O 

disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na hipótese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será 

considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido 

para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) não se 

aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, normalmente, tempo 

de contribuição, mas simples exercício de atividade rural por período 

equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça 

“firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o devido 

atendimento à condição de implementação da carência, deve o autor 

demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a permanência 

no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” (STJ, 1ª 

Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a dicção do 

art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento, é certo que o segurado, 

se à época do implemento do requisito etário, exercia atividade rural por 

tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, ainda que 

posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao benefício já terá 

se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é a Súmula 54 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (“o 

tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido 

no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data 

do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador 

rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário”). 

A atividade rural deve ser comprovada mediante pelo menos início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei [...] só produzirá efeito quando baseada em início 

de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça 

dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve 

estar amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 
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mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). No caso em tela, a idade mínima está comprovada, tendo 

em vista que a autora nasceu em 08/01/1963, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 07/01/2019, possuía 55 anos. Considerando 

que a idade mínima foi atingida em 08/01/2018, a demandante deveria 

comprovar o exercício de atividade rural nos 180 (cento e oitenta) meses 

que antecederam o implemento do requisito etário ou o requerimento 

administrativo, ainda que de forma descontínua, nos termos do art. 25, II 

c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A fim de comprovar o exercício de 

atividade rural no período equivalente à carência, 08/01/2003 a 

08/01/2018, apresentou declaração emitida pelo INTERMAT, declarando 

que a autora é ocupante de uma área rural no assentamento Laço do Ouro 

datada de 2013, recibo de pagamento da fatura de água do assentamento 

laço de ouro, datado de 2018, certificado emitido pelo SENAR (serviço 

nacional de aprendizagem rural) referente à realização de curso de 

aproveitamento em administração de pequenas propriedades rurais, 

datado de 2015, comprovante de endereço onde consta que a autora 

reside no assentamento laço de ouro, fatura referente ao mês de 

setembro de 2019. Em Juízo, a Requerente relatou que começou a 

trabalhar na lavoura aos 15 anos de idade com seus pais. Questionada, 

respondeu que reside em um lote de 2,5 hectares no assentamento laço 

de ouro há 13 anos, juntamente com seu companheiro e 05 (cinco) netos. 

Informou, ainda, que planta milho, mandioca e banana nas terras, cria 

galinha e porco. Toda produção é feita de forma manual, sem empregados 

ou maquinários, sendo esta vendida parcialmente. Por fim, informou que 

teve alguns vínculos formais de emprego, sendo dois deles em fazendas. 

A Testemunha Eduardo alegou que conhece a autora desde 2004, época 

em que ela veio do assentamento “Coité” para São Pedro da Cipa - MT, 

informou também que a autora residiu dois anos em um sítio de sua 

propriedade e posteriormente foi contemplada com um lote no 

assentamento laço de ouro, onde planta em regime de economia familiar, 

da mesma forma que produzia no período que morou em seu sítio. Já a 

testemunha Eliane relatou que conheceu a autora no momento em que foi 

realizado o sorteio para distribuição dos lotes às famílias, em 2005, nesta 

época ela morava num sítio, onde plantavam diversos produtos, além de 

criar alguns animais. Informou ainda que a autora planta até os dias atuais 

no assentamento laço de ouro, sem uso de maquinários e empregados. 

Por fim, a testemunha José Ribeiro dos Santos alegou que conheceu a 

autora num sítio em Santo Antônio do Leverger – MT, de onde ela saiu há 

aproximadamente 13 anos e se mudou para São Pedro da Cipa – MT, no 

sitio do Sr. Eduardo. Finalmente, informou que a autora recebeu uma terra 

onde planta diversos produtos para sua subsistência. Observo que os 

documentos apresentados pela parte autora podem ser considerados 

início de prova material do exercício de atividade rural, conforme se 

verifica da documentação trazida pela requerente, que foram 

corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo. Imperioso ressaltar 

que o vínculo urbano exercido pela autora, por curtos períodos, não 

descaracteriza a condição de segurada especial, pois a expressão literal 

do dispositivo legal, nos termos da lei 8.213/91, aduz que não se faz 

necessária a comprovação do exercício de atividade rural de forma 

contínua. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. BÓIA-FRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA ORAL. PROVA DO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. 

VÍNCULO URBANO CURTO POSTERIOR AO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. BENEFÍCIO 

DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. De acordo com a Lei 8.213/91, a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade submete-se ao 

preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a idade completa de 55 anos, 

se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); (b) a comprovação do 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e (c) a 

condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII). 2. A concessão do benefício 

independe do recolhimento de contribuição previdenciária, nos termos do 

art. 26, III c/c art. 39, da Lei 8.213/91, porém, quanto ao tempo de exercício 

de atividade rural, exige-se início razoável de prova material, completada 

por prova testemunhal idônea, não se admitindo, portanto, prova 

meramente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou 

caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, Súmulas 149 e 27 do STJ e 

TRF da 1ª Região, respectivamente). 3. O autor, nascido em 12/02/1951, 

cumpriu o requisito etário em 2011, ano em que a carência prevista para a 

concessão do benefício correspondia a 180 meses (15 anos). 4. Constitui 

início de prova material do exercício de atividade rural pelo autor a certidão 

de seu casamento, realizado em 17/03/1977, na qual foi qualificado como 

lavrador. 5. Os depoimentos prestados em juízo confirmaram o início de 

prova material apresentado, demonstrando que o autor trabalhou – e ainda 

trabalhava à época em que realizada a audiência - desempenhando 

serviços gerais de natureza rural, na condição de diarista/boia-fria, para 

diversos fazendeiros, por período superior à carência legal para a 

concessão do benefício. 6. A condição de diarista, bóia-fria ou safrista do 

segurado instituidor não prejudica o direito do autor. É cediço que o 

trabalhador volante ou bóia-fria experimenta situação desigual em relação 

aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em regra, ou 

não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, devendo 

ser adotada solução "pro misero". Precedentes citados no voto. 7. O 

registro, em todo o histórico laboral do autor, de um único vínculo de 

emprego de natureza urbana, como zelador, em entidade assistencial, no 

curto período de 01/08/1997 a 31/03/1999, não se mostra apto, nas 

circunstâncias destes autos, a descaracterizar a qualidade de rurícola 

(boia-fria) que ele ostenta. O trabalhador volante ou bóia-fria experimenta 

situação desigual em relação aos demais trabalhadores, uma vez que, em 

regra, não tem vínculos registrados em carteira e o grau de informalidade 

em que desempenha suas atividades é bem superior ao dos demais 

trabalhadores, o que dificulta a documentação do labor em prova material. 

Portanto, a qualificação de lavrador consignada em sua certidão de 

casamento, confirmada por prova testemunhal firme e coesa, mostram-se 

suficientes para a concessão do benefício. 8. A data de início do benefício 

é a da citação, ante a ausência de requerimento administrativo, tendo o 

INSS apresentado contestação de mérito. 9. A correção monetária das 

parcelas em atraso, observada a prescrição quinquenal do parágrafo 

único do art. 103 da Lei 8.213/1991 e o desconto de valores não 

acumuláveis, deve ser feita nos termos do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor 

da Lei 11.960/2009, passando, a partir de então, a observar o índice 

previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 

11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando da fase de 

cumprimento do julgado, o que vier a ser decidido pelo STF no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE (alteração de índice, modulação de feitos, 

etc.). Enquanto essa questão estiver pendente de julgamento no STF, fica 

assegurada à parte a possibilidade de expedição de requisitório da parte 

incontroversa da dívida. 10. Os juros de mora, por sua vez, são aplicados 

conforme metodologia e índices do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. 11. Quanto aos 

honorários, cumpre frisar que “Somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11, do novo CPC” (Enunciado Administrativo STJ nº 7). Assim, os 

honorários advocatícios em desfavor da autarquia-previdenciária devem 

ser fixados/mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação na data de prolação da sentença/acórdão de procedência 

do pedido inicial (Súmula nº 111 do STJ). 12. Em se tratando de causas 

ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas 

(inclusive despesas com oficial de justiça) por força do art. 4º, I da Lei 

9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei estadual assim 

prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 14.939/2003). 13. 

Apelação a que se dá provimento. (Relator: JUIZ FEDERAL HENRIQUE 

GOUVEIA DA CUNHA, 2ª Câmara Regional Previdenciária do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, data da publicação: 25 de setembro de 

2017, APELAÇÃO CÍVEL N. 0036517-67.2012.4.01.9199/MG). Desta 

forma, havendo início razoável de prova material corroborada pelo prova 
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testemunhal, reputo como comprovado o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar pelo tempo correspondente à carência do 

benefício, fazendo jus à aposentadoria por idade devida desde a data do 

requerimento administrativo (07/01/2019) (STJ: REsp 1568343/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 05/02/2016), com renda mensal correspondente a 01 (um) salário 

mínimo. Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado 

por MARIA SUELY PEREIRA para condenar o INSTITUTO NASCIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (DIB em 07/01/2019) e data de início de pagamento na data 

desta sentença (DIP 17/01/2020). CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento 

das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento 

administrativo e a data da presente sentença. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Observe-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos 

recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, 

encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo 

reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao 

INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume 

processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim em 

uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002316-92.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por CELÍCIO 

SCHUCH, em virtude do falecimento de HEDY SCHUCH, todos devidamente 

qualificados. Com inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, foi 

nomeado inventariante, bem como determinou-se a intimação das 

Fazendas Públicas e, ainda, a expedição de ofícios a fim de localizar bens 

em nome da falecida (ID. 24730359). Entre um ato e outro, a parte autora 

pugnou pela desistência da presente demanda, uma vez que compuseram 

extrajudicialmente, pretendendo a realização de inventário e partilha por 

escritura pública (ID. 27661411). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Diante da desistência da ação pela parte 

autora, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, e 

por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, homologo a 

desistência da presente ação e, por consequência julgo o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor. Custas remanescentes, se houver, 

pelo autor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002018-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELES SEVERINO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002018-03.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Eles Severino Dutra contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, qualificados na petição inicial. O recebimento da petição inicial 

deu-se no pronunciamento de id. 23736345, ocasião em que concedida 

assistência jurídica gratuita à requerente. Citada via sistema, a Autarquia 

Federal requerida ofereceu contestação ao id. 24032199, não arguindo 

questões prévias e contrapondo-se ao mérito da demanda, sustentando 

que inexiste qualquer indício material do exercício de atividade rural na 

qualidade de segurado especial, tendo a autora acostado somente 

documentos extemporâneos ao período de carência exigido. A requerente 

impugnou a peça defensiva ao id. 24051287 rebatendo os argumentos da 

requerida e ratificando os termos de sua pretensão. O feito foi saneado à 

ID. 24343634, oportunidade em que foram fixados os pontos 

controvertidos, deferida a produção de prova testemunhal e designada 

audiência instrutória. Na solenidade, o feito foi convertido em diligência 

para a parte autora trazer aos autos documentos que comprovam a 

carência exigida para o benefício (ID. 26368416). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Os 

requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao segurado 

rural empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado 

especial são: a) idade de 60 (sessenta) anos para homem ou 55 

(cinquenta e cinco) anos para mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição 

Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e b) efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício (art. 39, I e art. 48, § 

2º da LBPS). A carência a ser considerada é de 180 (cento e oitenta) 

meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para o segurado que 

já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes de 24.07.1991, 

hipótese em que se aplica a tabela de transição prevista no art. 142 da 

LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na hipótese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será 

considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido 

para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) não se 

aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, normalmente, tempo 

de contribuição, mas simples exercício de atividade rural por período 
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equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça 

“firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o devido 

atendimento à condição de implementação da carência, deve o autor 

demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a permanência 

no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” (STJ, 1ª 

Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a dicção do 

art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento, é certo que o segurado, 

se à época do implemento do requisito etário, exercia atividade rural por 

tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, ainda que 

posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao benefício já terá 

se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é a Súmula 54 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (“o 

tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido 

no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data 

do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador 

rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário”). 

A atividade rural deve ser comprovada mediante pelo menos início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei [...] só produzirá efeito quando baseada em início 

de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça 

dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve 

estar amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). Aplicando-se o exposto ao caso concreto, tem-se que o 

requisito etário encontra-se preenchido, considerando que o requerente 

nasceu em 07/01/1956 (id. 23357267) de modo que na data do 

requerimento administrativo: 30/01/2019 (id. 23357276-) possuía 63 

(sessenta e três) anos de idade. Prosseguindo, considerando que a idade 

mínima foi atingida em 07/01/2016, o autor deveria comprovar o exercício 

de atividade rural nos 180 (cento e oitenta) meses que antecederam o 

implemento o requisito etário ou o requerimento administrativo, ainda que 

de forma descontínua, nos termos do art. 25, II c/c o art. 142 da Lei 

8.213/1991. A fim de comprovar o exercício de atividade rural no período 

equivalente à carência, 07/01/2001 a 07/01/2016, apresentou cópia de sua 

Certidão de Casamento datada de 24/01/1981, qualificando-o como 

lavrador, sua CTPS com vínculos como “trabalhador rural” e “auxiliar de 

serviços gerais” desde 1983 até 1997 de forma não contínua e registro de 

imóvel rural de propriedade de Aldair Lourenço de Souza, Rosalina Dutra 

de Souza e Sônia Dutra de Oliveira datado de 08/06/1977. Ocorre que se 

trata de documentos extemporâneos, não demonstrando o exercício de 

atividade rural em economia familiar durante o período de carência a fim de 

configurar o início de prova material, destacando-se que a Certidão de 

Casamento que o qualificou como lavrador é data de 24/01/1981, marco 

muito anterior ao início do período de carência. Além disso, os vínculos 

presentes na CPTS e extrato do CNIS do requerente demonstram que ele 

era empregado rural (segurado obrigatório) e não segurado especial, 

sendo inaptos a demonstrar que a parte tenha laborado em regime de 

economia familiar. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

RURAL. EMPREGADO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À 

AFERIÇÃO DA EFETIVA ATIVIDADE CAMPESINA DO DEMANDANTE. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A 

questão debatida no presente recurso versa sobre o reconhecimento do 

tempo de serviço rural, para concessão de aposentadoria rural por idade. 

2. O art. 201, parágrafo 7º, II, da CF/88, assegura aposentadoria ao 

trabalhador rural aos 60 anos para o homem e aos 55 anos para a mulher. 

3. A Lei nº 8.213/91, ao disciplinar o benefício de aposentadoria rural por 

idade, estabelece que "o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido" (art. 48). 4. Analisando os autos, constata-se que, em 2010, o 

autor preencheu o requisito da idade mínima (60 anos), conforme prova o 

documento de fl. 11, em que consta ter nascido em 28.01.1950. 5. Para 
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comprovar a qualidade de ruralista, o apelante apresentou: Carteira de 

Trabalho, na qual consta que o autor trabalhou como trabalhador rural de 

01.02.1993 a 28.02.1993, fl. 12; CNIS registra atividade laboral exercida 

pelo autor na Usina Massauassu Sociedade Anônima, no período de 1980 

a 1988, fls. 158. 6. Conforme se observa, os documentos trazidos aos 

autos não são aptos a comprovar o efetivo labor rural do autor em regime 

de economia familiar, uma vez que o vínculo empregatício implica que o 

mesmo era empregado rural, nos termos do art. 11, I, "a", da Lei nº. 

8.213/91, e não, segurado especial (art. 11, VII, da Lei nº. 8.213/91). 

Some-se o fato de que o autor trabalhou, apenas, durante oito anos, na 

categoria de empregado rural, com carteira assinada e regido pela CLT, 

conforme o CNIS, fl. 158, em que há o registro de contribuições no período 

de 1980 a 1988, tempo este insuficiente para implementar as condições 

necessárias para obtenção do benefício na qualidade de empregado rural. 

7. Súmula nº 149/STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário". 8. No tocante aos honorários advocatícios, sendo deferido 

o benefício da justiça gratuita, a exigibilidade da condenação dos 

honorários ficará suspensa nos termos do art. 98, parágrafos 2º e 3º do 

NCPC - Lei nº 13.105/2015. 9. Apelação improvida. (TRF-5 - PROCESSO: 

00007662320184059999, AC - Apelação Civel - 598672, 

DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 

Primeira Turma, JULGAMENTO: 21/06/2018, PUBLICAÇÃO: DJE - 

Data::28/06/2018 - Página::20) (grifei). Destaco, ainda, que os segurados 

obrigatórios “[...] são aqueles que devem contribuir compulsoriamente para 

a Seguridade Social [...]” (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, 

João Batista. Manual de Direito Previdenciário. p. 135. Rio de Janeiro: 

Forense, 2019), devendo, portanto, ser consideradas as contribuições 

vertidas para fins de aposentadoria, não tendo o requerente tempo de 

contribuição suficiente para obtenção do benefício pretendido. Portanto, 

inexiste início de prova material que demonstre a presença de requisito 

temporal que lhe conceda direito ao benefício pleiteado, impondo-se a 

improcedência da pretensão autoral. Diante do exposto, julgo 

improcedente a pretensão autoral e extinto o processo com resolução de 

mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Destarte, condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa (artigo 85, caput e §2º, do CPC), contudo a 

exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002872-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002872-94.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Deparo-me com aparente litispendência entre o presente feito e aquele de 

autos nº 1002582-82.2019.4.01.3602, em trâmite perante a 2ª Vara 

Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT. 

Portanto, em observância ao princípio da vedação da prolação de decisão 

surpresa (positivado no artigo 9º do CPC), intime-se o autor para se 

manifestar sobre a possível litispendência no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003406-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003406-38.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Cotejando a petição inicial denoto a necessidade de emenda para 

adequá-la ao estabelecido pelo CPC para a ação de interdição. Nestes 

casos, além de atentar-se para os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, deve a requerente observar o artigo 749, caput, do mesmo diploma 

legal, in verbis: Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar 

os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar 

seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o 

momento em que a incapacidade se revelou. Todavia, a autora deixou de 

especificar o momento em que a suposta incapacidade se revelou, 

destonando do dispositivo supra. Desta forma, intime-se a requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, especificando o momento 

que a suposta incapacidade do interditando teria se revelado, sob pena de 

indeferimento da inicial. Em caso de decurso do prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003382-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003382-10.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003356-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por Alessandro Vieira da Silva em desfavor de Caixa 

Consórcios S.A. Afirma a parte autora ter perdido seu documento de 

identidade em 06 de junho de 2017. Alega que no final do mês de setembro 

de 2018 passou a receber cobranças referentes a inadimplemento de 

contratos de alienação fiduciária. Prossegue afirmando que se dirigiu ao 

CIRETRAN desta urbe momento em que constatou que haviam quatro 

veículos registrados em seu nome, porém apenas uma camionete Hylux 

seria de sua propriedade. Desta feita, entendeu por bem lavrar boletim de 

ocorrência, carreado aos autos. Narra ter tentado explicar o ocorrido à 

empresa ré, porém sem sucesso. Explica nunca ter contratado com a ré e 

que os financiamentos celebrados em seu nome foram fraudulentos. “No 

mérito pugnou pela procedência da ação para declarar a inexistência do 

débito e a nulidade do negócio jurídico, com a confirmação das medidas 

liminares, e, consequentemente, condenando a Requerida ao pagamento 

de verba indenizatória por danos morais causados ao Autor no importe de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação em honorários 

advocatícios em 20% sob valor total da condenação, custas processuais, 

despesas e demais cominações legais”. Juntou documentos, dentre eles 

seu documento de identificação (RG), carteira nacional de habilitação e 

boletins de ocorrência. O autor, posteriormente, demonstrou a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em decisão proferida pelo 

nobre magistrado que me antecedeu foi deferida a tutela antecipada e 

decretada a inversão do ônus da prova. A ré apresentou contestação 

afirmando ter agido com as cautelas devidas, juntando aos autos a 

documentação que entendeu pertinente. Ao final, pugnou pela 

improcedência total dos pedidos. A parte autora, então, juntou ao feito 

“réplica à contestação”, oportunidade em que requereu a procedência da 

ação com o atendimento de todos os pedidos contidos na peça inicial. E os 

autos vieram conclusos. Pois bem, entendo que o feito não está apto a ser 

julgado antecipadamente, porquanto há a necessidade de produção de 

prova, qual seja, o exame grafotécnico nos documentos juntados pela 

parte requerida. Assim, delimito como única questão controvertida o fato 

de o autor ter celebrado ou não contrato com a parte requerida, sendo que 

a prova cabal para tal esclarecimento é o exame grafotécnico que 

apontará com rigor se o autor da ação subscreveu os documentos 

trazidos à baila pela ré. Assim, nos termos do artigo 465 do CPC nomeio a 

pessoa jurídica FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 

30.359.101/0001-14, sediada na Av. Doutor Hélio Ribeiro, nº 525, edifício 

Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, Bairro Alvorada, 

Cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.048-250, telefone: (65) 9 8112-2338, e-mail: 

tiagojorge@gmail.com e contato@forenselab.com a fim que indique 

profissional para realização das perícias necessárias, o qual deverá 

manifestar se aceita o encargo e cumpri-lo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Deverão as partes, em 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e indicar assistentes 

técnicos, caso queiram, bem como apresentar quesitos (art. 465 do CPC). 

Considerando que a perícia é referente a fatos cujo onus probandi era da 

requerida, visto que as instituições financeiras respondem objetivamente 

por fortuito interno referente a fraudes e delitos praticados por terceiros 

no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ), o encargo 

financeiro para a realização da prova pericial recairá sobre ela, devendo 

depositá-lo no prazo de 05 (cinco) dias a partir da proposta do perito. 

Autorizo o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais no início do trabalho, devendo o remanescente ser pago após a 

entrega do laudo e prestação de todos os esclarecimentos necessários, 

nos termos do artigo 465, § 4º, do CPC. Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito 

para que, aceitando o encargo, formule a propostas de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo que deverá concluir se o autor da presente ação 

subscreveu os documentos referentes aos contratos celebrados com a 

parte requerida. Intime-se desta decisão. Cumpra-se. Jaciara/MT, 07 de 

janeiro de 2020 Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003356-46.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA RÉU: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por Alessandro Vieira da Silva em desfavor de Caixa 

Consórcios S.A. Afirma a parte autora ter perdido seu documento de 

identidade em 06 de junho de 2017. Alega que no final do mês de setembro 

de 2018 passou a receber cobranças referentes a inadimplemento de 

contratos de alienação fiduciária. Prossegue afirmando que se dirigiu ao 

CIRETRAN desta urbe momento em que constatou que haviam quatro 

veículos registrados em seu nome, porém apenas uma camionete Hylux 

seria de sua propriedade. Desta feita, entendeu por bem lavrar boletim de 

ocorrência, carreado aos autos. Narra ter tentado explicar o ocorrido à 

empresa ré, porém sem sucesso. Explica nunca ter contratado com a ré e 

que os financiamentos celebrados em seu nome foram fraudulentos. “No 

mérito pugnou pela procedência da ação para declarar a inexistência do 

débito e a nulidade do negócio jurídico, com a confirmação das medidas 

liminares, e, consequentemente, condenando a Requerida ao pagamento 

de verba indenizatória por danos morais causados ao Autor no importe de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação em honorários 

advocatícios em 20% sob valor total da condenação, custas processuais, 

despesas e demais cominações legais”. Juntou documentos, dentre eles 

seu documento de identificação (RG), carteira nacional de habilitação e 

boletins de ocorrência. O autor, posteriormente, demonstrou a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em decisão proferida pelo 

nobre magistrado que me antecedeu foi deferida a tutela antecipada e 

decretada a inversão do ônus da prova. A ré apresentou contestação 

afirmando ter agido com as cautelas devidas, juntando aos autos a 

documentação que entendeu pertinente. Ao final, pugnou pela 

improcedência total dos pedidos. A parte autora, então, juntou ao feito 

“réplica à contestação”, oportunidade em que requereu a procedência da 

ação com o atendimento de todos os pedidos contidos na peça inicial. E os 

autos vieram conclusos. Pois bem, entendo que o feito não está apto a ser 

julgado antecipadamente, porquanto há a necessidade de produção de 

prova, qual seja, o exame grafotécnico nos documentos juntados pela 

parte requerida. Assim, delimito como única questão controvertida o fato 

de o autor ter celebrado ou não contrato com a parte requerida, sendo que 

a prova cabal para tal esclarecimento é o exame grafotécnico que 

apontará com rigor se o autor da ação subscreveu os documentos 

trazidos à baila pela ré. Assim, nos termos do artigo 465 do CPC nomeio a 

pessoa jurídica FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 

30.359.101/0001-14, sediada na Av. Doutor Hélio Ribeiro, nº 525, edifício 

Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, Bairro Alvorada, 

Cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.048-250, telefone: (65) 9 8112-2338, e-mail: 

tiagojorge@gmail.com e contato@forenselab.com a fim que indique 

profissional para realização das perícias necessárias, o qual deverá 

manifestar se aceita o encargo e cumpri-lo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Deverão as partes, em 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e indicar assistentes 

técnicos, caso queiram, bem como apresentar quesitos (art. 465 do CPC). 

Considerando que a perícia é referente a fatos cujo onus probandi era da 

requerida, visto que as instituições financeiras respondem objetivamente 

por fortuito interno referente a fraudes e delitos praticados por terceiros 

no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ), o encargo 

financeiro para a realização da prova pericial recairá sobre ela, devendo 

depositá-lo no prazo de 05 (cinco) dias a partir da proposta do perito. 

Autorizo o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais no início do trabalho, devendo o remanescente ser pago após a 

entrega do laudo e prestação de todos os esclarecimentos necessários, 

nos termos do artigo 465, § 4º, do CPC. Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito 

para que, aceitando o encargo, formule a propostas de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo que deverá concluir se o autor da presente ação 
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subscreveu os documentos referentes aos contratos celebrados com a 

parte requerida. Intime-se desta decisão. Cumpra-se. Jaciara/MT, 07 de 

janeiro de 2020 Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Autos nº 1000830-72.2019.8.11.0010 Requerente: Luiz Vicente da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc, Trata-se 

de ação para concessão de aposentadoria rural por idade movida por Luiz 

Vicente da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. O requerido foi citado e apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente prescrição das parcelas vencidas ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Requereu, ainda, o depoimento pessoal 

do autor. O autor, por sua vez, apresentou impugnação refutando os 

argumentos do requerido (id. 19966704). É o relato. Fundamento e decido. 

Verifica-se que a preliminar arguida pelo requerido merece acolhimento, 

eis que, segundo o parágrafo único do artigo 103, da Lei nº 8.213/91, 

determina a prescrição, em cinco anos, de prestações vencidas e não 

pagas, in verbis: Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Desta forma, se houver valores a serem recebidos 

nesse lapso, a declaração de prescrição é de rigor. Sem mais preliminares 

a serem apreciadas, passo à análise do mérito. Considerando que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação para solução do 

mérito da causa designo audiência para o 12 de fevereiro de 2020, às 

14h30min. Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade 

rural pelo autor, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 

do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Às providências. Juara/MT, 08 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Autos nº 1000830-72.2019.8.11.0010 Requerente: Luiz Vicente da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc, Trata-se 

de ação para concessão de aposentadoria rural por idade movida por Luiz 

Vicente da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. O requerido foi citado e apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente prescrição das parcelas vencidas ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Requereu, ainda, o depoimento pessoal 

do autor. O autor, por sua vez, apresentou impugnação refutando os 

argumentos do requerido (id. 19966704). É o relato. Fundamento e decido. 

Verifica-se que a preliminar arguida pelo requerido merece acolhimento, 

eis que, segundo o parágrafo único do artigo 103, da Lei nº 8.213/91, 

determina a prescrição, em cinco anos, de prestações vencidas e não 

pagas, in verbis: Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Desta forma, se houver valores a serem recebidos 

nesse lapso, a declaração de prescrição é de rigor. Sem mais preliminares 

a serem apreciadas, passo à análise do mérito. Considerando que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação para solução do 

mérito da causa designo audiência para o 12 de fevereiro de 2020, às 

14h30min. Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade 

rural pelo autor, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 

do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Às providências. Juara/MT, 08 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Autos nº 1000590-83.2019.8.11.0010 Requerente: Osvaldo Fabian 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos e examinados, 

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta por 

OSVALDO FABIAN em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS em que se objetiva a obtenção de aposentadoria rural por 

idade, já que preenche os requisitos legais relativos ao tempo de trabalho, 

bem como a idade. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido para apresentação de contestação (Id. 18987527). O requerido 

foi citado pessoalmente, contudo, deixou de apresentar resposta (Id. 

23796606). O feito foi saneado, oportunidade em que foi designada 

audiência de instrução e julgamento. Nessa ocasião foram colhidos os 

depoimentos das testemunhas Osvaldo Fabian, Amarildo José Lazarotto e 

Luiz Breda. O advogado do autor apresentou alegações finais remissivas 

à inicial. Relatei. Fundamento e decido. Com relação à idade mínima, temos 

que a parte autora juntou documento que indica nascimento em 10 de julho 

de 1953, logo, tinha à época da distribuição da ação idade necessária 

para a concessão do benefício. Pois bem, como é cediço, a jurisprudência 

consolidou-se no sentido de permitir a concessão de benefícios 

previdenciários ao segurado especial que apresente início de prova 

material de sua condição. Nesse sentido é ampla a jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PRECARIEDADE. INÍCIO DO TRABALHO RURAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 

8.213/91. 180 MESES DE CARÊNCIA. EXIGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. 

SÚMULA Nº 149 DO STJ. IMEDIATIDADE DO LABOR RURAL NÃO 

COMPROVADA QUANDO DO IMPLEMENTO DA IDADE PARA 

APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1. No caso dos autos, o autor alegou atividade rural com início 

em 1996, devendo comprovar a carência de, ao menos, 180 meses, não 

se enquadrando nas regras de transição do art. 143 da legislação 
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previdenciária. 2. Os documentos apresentados não consubstanciam 

início razoável de prova material do trabalho rural efetivado no período de 

carência, a sustentar o pedido, sendo que o autor laborou por muitos anos 

em trabalho urbano. 3.E quanto à prova testemunhal produzida em juízo, 

não basta, por si só, à comprovação desejada, conforme Súmula nº 149 

do E.STJ. 4.Não satisfeitos os requisitos de carência com imediatidade do 

labor rural quando completada a idade. 5.Reforma da sentença para julgar 

improcedente a ação. 6.Sucumbência da parte autora. 7. Provimento do 

recurso. (TRF-3 - Ap: 00188931020114039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 

09/04/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:23/04/2018). No caso, a parte autora não se desincumbiu de seu 

ônus, pois a escassa documentação apresentada é insuficiente para 

caracterizar início razoável de prova material da atividade rural pelo 

período de carência. Ademais, é importante ressaltar que todos os 

documentos apresentados pelo autor estão fora do período de carência 

exigidos para concessão do benefício vindicado, nos termos do que 

dispõe o artigo 142 da Lei nº 8.213/91. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre a ausência de início de prova material da condição 

de segurado especial: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 

1.021 DO NOVO CPC. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DA QUALIDADE 

DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONTEMPORÂNEA DE ATIVIDADE RURAL. PROCESSO JUDICIAL 

PRETÉRITO COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO 

INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. - Fundado no artigo 201, inciso V, da 

Constituição Federal, o artigo 74, da Lei 8.213/91, prevê que a pensão por 

morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não - Para a obtenção da pensão por morte, portanto, são 

necessários os seguintes requisitos: condição de dependente e qualidade 

de segurado do falecido - Ausente a filiação, não é possível a concessão 

de pensão por morte segundo do RGPS. Noutro passo, para os 

trabalhadores rurais segurados especiais, a legislação prevê a 

concessão de alguns benefícios não contributivos, no valor de um salário 

mínimo (artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91)- Porém, não foi juntado qualquer 

documento que configure início de prova material em período posterior a 

2002 - Registre-se que não há necessidade de o início de prova material 

abranger todo o período laborativa, mas deve ser contemporâneo à época 

dos fatos a provar, na forma da súmula nº 34 da TNU, requisito não 

atendido - A autora não comprovou a atividade do de cujus no período 

imediatamente anterior ao benefício, fazendo incidir não apenas a súmula 

nº 149 do Superior Tribunal de Justiça, mas também o Tema Repetitivo nº 

642 (Recurso Especial 1.354.908/SP), a isso se somando a coisa julgada 

no referido processo em que o de cujus havia tentado, sem êxito, 

aposentar-se por idade rural - Agravo interno desprovido. (TRF-3 - Ap: 

00240159120174039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, Data de Julgamento: 08/05/2019, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019). Ressalte-se ainda que a 

prova testemunhal produzida em juízo, por si só, não sustenta o pedido, de 

acordo com a Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, por 

não comprovar sua condição de segurado especial, a improcedência dos 

pedidos feitos na inicial é de rigor. Conclusão: DIANTE DO EXPOSTO, julgo 

improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito. 

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% 

do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ETERNA DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

ANGELA ETERNA DE OLIVEIRA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001816-60.2018.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

execução proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de ANGELA ETERNA DE OLIVEIRA PEREIRA-ME e ANGELA ETERNA 

DE OLIVEIRA PEREIRA. Depreende-se dos autos que as partes celebraram 

acordo, bem como requereram a suspensão do feito, conforme fls. 72/74. 

Deste modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 

72/74), para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, SUSPENSA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 922 do CPC, 

até o mês de maio de 2020, uma vez que o valor foi parcelado em 06 

(seis) vezes, iniciando-se em 16/12/219. Findo esse prazo, intime-se o 

autor para manifestar sobre o cumprimento das obrigações impostas à 

requerida. Caso o exequente informe o descumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, conforme aduz o art. 922, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios serão 

arbitrados quando da prolação da sentença extintiva, na forma pactuada. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002996-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERMIRO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002996-14.2018.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação previdenciária de concessão de benefício de 

auxílio-doença por acidente de trabalho com conversão de aposentadoria 

por invalidez c/c pedido de tutela antecipada proposta por EMIRO 

RODRIGUES DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Em síntese, alega o autor ser portador de 

transtorno de disco lombar (hérnia de disco) e sequela de fratura de 

quadril direito (CID M511, M54, M54.1), moléstias estas que o incapacitam 

para o exercício laboral por tempo indeterminado, conforme laudos 

acostados. Recebida a inicial foi determinada a confecção de laudo 

pericial e indeferido o pedido de tutela de urgência (fls. 31/37) Citado, o 

requerido apresentou contestação (fls. 41/44). O laudo médico foi 

colacionado aos autos (fls. 62/69). A parte autora apresentou impugnação 

à contestação, oportunidade em que se manifestou quanto ao laudo 

pericial sobredito (fls. 71/73). O INSS manifestou ciência e nada requereu 

(fl. 74). É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que as 

questões são apenas de direito, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355 do NCPC. Denota-se que não há preliminares a 

serem examinadas, pois nenhuma das matérias constantes no art. 301 do 

Código de Processo Civil foram objetos de alegação, deste modo, passo a 

análise do mérito. Consoante relatado, a parte autora ajuizou pedido 

condenatório visando o reconhecimento da obrigação da Autarquia 

conceder o benefício de auxílio acidentário, ao argumento de que, em 

razão dos acidentes sofridos nos anos de 2007 e 2018 ficou com 

sequelas, bem como é acometido se moléstias que o impossibilitam para o 

desempenho da atividade laborativa. Já a autarquia-ré, calca sua resposta 

na ausência de comprovação da incapacidade que acomete a parte autora 

seja total ou parcial, fato que tornaria indevido o benefício. É cediço que o 

auxílio-doença é um benefício de natureza transitória e precária, tratado 

no artigo 59, da Lei nº 8.213/91 e seguintes, sendo devido ao segurado 

que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, nos seguintes moldes: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1101 de 2710



segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 60. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado e empresário a contar do 16º (décimo 

sexto) dia do afastamento da atividade, e no caso dos demais segurados, 

a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 

incapaz...” “Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente 

do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto 

na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”. O benefício em tela deve 

cessar quando o segurado for dado como habilitado para o desempenho 

de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou quando, em sendo 

considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Por outro 

lado, a aposentadoria por invalidez somente é concedida quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, vejamos. 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. ...” Os requisitos 

para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez 

estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. a) Cumprimento do período de carência O art. 

25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para tal 

benefício de 12 meses. Assim, deve-se haver a comprovação de 

contribuição pelo período de 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação. 

Em análise à documentação apresentada, a parte requerente 

apresenta-se como filiada ao regime geral da previdência social e 

apresenta a carência exigida em lei. Ressalte-se, ainda, que tal situação, 

inclusive, foi reconhecida pela Autarquia quando da concessão do 

auxílio-doença concedido anteriormente. b) Incapacidade para o trabalho 

Quanto à alegada incapacidade laboral, nota-se que o médico perito 

afirmou que: “não há incapacidade laborativa habitual”, “não há 

incapacidade laborativa habitual por patologias narradas na petição inicial” 

e concluiu que “não há incapacidade laborativa habitual como operador de 

empilhadeira”, atividade esta exercida pelo requerente, bem como afirmou 

de forma incisiva que “o periciando não é incapaz para a vida 

independente”. Deste modo, verifica-se que o autor não está incapacitado 

para o trabalho atual ou para a vida independente, não atendendo, por 

conseguinte, o requisito objetivo da lei, o julgamento de improcedência é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ante a ausência da 

incapacidade do requerente, nos termos dos artigos 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, e julgo o feito extinto nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

que fixo em 10% do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003460-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003460-04.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

FABIO JUNIOR DE ALMEIDA, MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: RUMO 

MALHA NORTE S.A Trata-se de ação proposta em desfavor de empresa 

situada na Comarca de Rondonópolis, visando obrigação a ser satisfeita 

naquela localidade. Dessa forma, em virtude do disposto no artigo 53, 

inciso III, "a" e "d", do Código de Processo Civil, a competência para 

processamento e julgamento do feito é da Comarca de Rondonópolis, 

porquanto é o local da sede da pessoa jurídica, além de ser o local em que 

a obrigação pretendida, qual seja, "que a Requerida seja compelida à 

obrigação de fazer, consistente na extinção e/ou suspensão do bloqueio 

do Primeiro Requerente e do seu veículo que conduz para descarga nos 

terminais administrados pela Requerida. De igual modo, que se abstenha a 

requerida de bloquear novamente o Primeiro Requerente e/ou seu veículo, 

sem a existência de processo administrativo ou judicial" deve ser 

realizada. Assim, manifesta a incompetência deste Juízo para julgamento 

do feito, devendo o processo ser remetido incontinenti à Comarca de 

Rondonópolis, com as nossas homenagens. Assim, sem maiores delongas 

declaro a incompetência deste Juízo para julgamento do feio e determino a 

remessa do feito com urgência para a Comarca de Rondonópolis, onde 

deve ser processado e julgado. Intime-se desta decisão. Cumpra-se. 

JACIARA, 9 de janeiro de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003460-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003460-04.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

FABIO JUNIOR DE ALMEIDA, MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: RUMO 

MALHA NORTE S.A Trata-se de ação proposta em desfavor de empresa 

situada na Comarca de Rondonópolis, visando obrigação a ser satisfeita 

naquela localidade. Dessa forma, em virtude do disposto no artigo 53, 

inciso III, "a" e "d", do Código de Processo Civil, a competência para 

processamento e julgamento do feito é da Comarca de Rondonópolis, 

porquanto é o local da sede da pessoa jurídica, além de ser o local em que 

a obrigação pretendida, qual seja, "que a Requerida seja compelida à 

obrigação de fazer, consistente na extinção e/ou suspensão do bloqueio 

do Primeiro Requerente e do seu veículo que conduz para descarga nos 

terminais administrados pela Requerida. De igual modo, que se abstenha a 

requerida de bloquear novamente o Primeiro Requerente e/ou seu veículo, 

sem a existência de processo administrativo ou judicial" deve ser 

realizada. Assim, manifesta a incompetência deste Juízo para julgamento 

do feito, devendo o processo ser remetido incontinenti à Comarca de 

Rondonópolis, com as nossas homenagens. Assim, sem maiores delongas 

declaro a incompetência deste Juízo para julgamento do feio e determino a 

remessa do feito com urgência para a Comarca de Rondonópolis, onde 

deve ser processado e julgado. Intime-se desta decisão. Cumpra-se. 

JACIARA, 9 de janeiro de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERMESON QUIRINO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000035-32.2020.8.11.0010. REQUERENTE: 

ERMESON QUIRINO DA ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais 

c.c. pedido de tutela de urgência proposta por Emerson Quirino da Rocha 

em desfavor de Energisa Mato Grosso distribuidora de energia S.A. Alega 

o autor ter recebido um demonstrativo de cálculo de recuperação de 

consumo constando em seu teor a realização de uma inspeção na unidade 

consumidora nº 6/122754-5, oportunidade em que se constatou uma 

irregularidade do medidos, gerando diferenças nas tarifas de energia. 

Narra ter recebido seis faturas para pagamento no valor de R$150,02 

(cento e cinquenta reais e dois centavos), a primeira com vencimento em 

20 de setembro de 2019 e a última em 20 de fevereiro de 2020. Diz estar 

adimplente com os pagamentos mensais, restando apenas o mês de 

janeiro em aberto, porém a fatura não está vencida ainda. Sustenta que, 

ainda assim, a parte requerida suspendeu o fornecimento de energia do 

autor. Requer a tutela antecipada para o imediato restabelecimento de 

energia, a inversão do ônus da prova e a concessão da assistência 

judicária gratuita. Eis o breve relatório. Decido Nos termos do artigo 99, §2º 

do NCPC o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Consta do § 3º do mesmo artigo que a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se 

verdadeira. Compulsando atentamente os autos, não vislumbro razões 

para o indeferimento do pedido, razão pela qual defiro os benefícios da 

justiça gratuita. No tocante à inversão do ônus da prova, entendo ser 

devida tão somente no que tange à comprovação da irregularidade na 

unidade de consumo na parte autora, que gerou a cobrança extra, fato 

que deve ser comprovado pela requerida no momento oportuno. No 

tocante à tutela de urgência passo a tecer as devidas considerações. 

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Daniel 

Mitidiero, ao comentar o artigo em tela, ensina: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder “tutela provisória””. Itálico no original. 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil – Editora RT. 1ª 

edição. 2015. Pois bem, no caso em tela, o autor alega que houve abuso 

de poder por parte da ré, ao realizar perícia de forma unilateral. Contudo, a 

apuração de diferenças está devidamente previsto no artigo 133 da 

resolução nº 414 da ANEEL, sendo regular sua apuração e cobrança. 

Percebe-se pelo documento de fl. 26, juntado pela parte autora, que o 

requerente foi devidamente notificado da apuração da anormalidade em 

carta enviada no dia 25 de julho de 2019. Assim, poderia o autor 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias. Todavia, 

não há qualquer prova nos autos de que o autor fez qualquer tipo de 

reclamação junto à energisa. Ademais, uma simples consulta ao 

documento de fl. 28 é suficiente para demonstrar que nenhuma das seis 

parcelas de R$ 150,02 (cento e cinquenta reais e dois centavos) 

referentes às diferenças constatadas nos meses de setembro, outubro e 

dezembro de 2018 foi paga, não havendo, portanto, qualquer ato abusivo 

por parte da requerida. Não há, por conseguinte, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito do autor, razão pela qual deve a 

tutela antecipada ser indeferida por ausência dos requisitos do artigo 300 

do CPC. Conclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de 

urgência, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Defiro em parte 

o pedido de inversão do ônus da prova exclusivamente para determinar 

que a parte requerida demonstre quais irregularidades foram encontrada 

na unidade de consumo da parte autora. Recebo a inicial, porque 

preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, com o fim de se 

manifestar acerca do interesse na realização de audiência de conciliação 

(art. 334, § 5° do NCPC); Cientifique-se o requerido que o termo inicial para 

o oferecimento da contestação será a data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, ou da realização da audiência, 

conforme o art. 335 do NCPC: Art. 335. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II – do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I; Após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se. 

JACIARA, 10 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000734-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FREITAS REGO OAB - MT23130/O (ADVOGADO(A))

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

AYRTON FREITAS REGO OAB - MT21817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. P. (RÉU)

M. L. D. R. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000734-57.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

IVAIR PASTORIO RÉU: MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO, AGUYNY 

SAMARY ROCHA PASTORIO] Vistos, etc. Considerando que a parte 

autora constituiu novo patrono e que não há notícias acerca de sua 

intimação para impugnar a contestação, determino seja o advogado do 

requerente intimado para apresentar impugnação no prazo legal. 

Cumpra-se. JACIARA, 10 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000045-76.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPINELLI & CAMILLO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo 1000045-76.2020.8.11.0010 Cuida-se de ação de 

busca e apreensão. Compulsando os autos, percebe-se que não foram 

recolhidas as custas do processo, tampouco a diligência do Oficial de 

Justiça. Assim, necessária a intimação do autor para suprir a falta, no 

prazo legal, sob pena de extinção. Intime-se e cumpra-se. JACIARA, 10 de 

janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, 

JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000070-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Autos nº 1000070-89.2020.8.11.0010 Requerente: 
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Fabiana Silva Macedo dos Santos Criança/adolescente (autor): K. M. dos 

S e A. M dos Santos Requerido: Alex Rodrigues dos Santos Vistos etc, 

Nos termos do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil o processo 

deve tramitar em segredo de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de processo Civil. Defiro a gratuidade 

de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

exequente de que não possui recursos suficientes para pagar as custas 

e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Intime-se o requerido para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo (art. 528 e seguintes do CPC). Caso o executado, no prazo 

referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não justifique a impossibilidade de efetuá-lo, determino, desde já, o 

protesto do pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o artigo 

517 do diploma instrumental civil. IV – Certifique-se o devedor que: a) No 

caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1° do NCPC); b) 

Dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos do 

devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, 

caput e §1º ambos do NCPC); c) em havendo alegação de excesso de 

execução, deverá a parte devedora indicar o valor que entende correto, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 917, § 3º do NCPC); d) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na sua rejeição liminar (art. 

918, III do NCPC); e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão 

efeito suspensivo (art. 919 do NCPC); f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e deverá 

comprovar o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito 

em execução, acrescido das custas e honorários; IV. Intimada a parte 

devedora e não efetuado o pagamento no prazo assinalado, proceda-se à 

penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito exequendo (art. 831, caput, do NCPC), observada 

eventual indicação de bens pela parte credora ou, na falta de indicação, a 

gradação legal (arts. 829, § 1º e 835, do NCPC). V. Efetivada penhora e 

avaliado o bem constrito, será facultado à parte credora sua imediata 

adjudicação (art. 876, caput e § 5º c/c art. 889, ambos do NCPC), sem 

prejuízo da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de 

corretor. VI. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa, na forma do art. 85 § 8º do NCPC, os quais deverão 

ser desde logo incluídos na conta da execução (art. 827, caput, do NCPC). 

VII. Defiro os benefícios do art. 212, § 2º do NCPC ao Meirinho 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado. VIII. A credora poderá providenciar a averbação 

nos órgãos de registro competente, com fulcro no art. 826 do Novo Código 

de Processo Civil. IX. Cumpra-se, independente de nova conclusão, 

atentando-se o diligente Oficial de Justiça quanto à correta avaliação e 

discriminação do (s) bem (s). Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000072-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GARCIA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI OAB - MT24926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000072-59.2020.8.11.0010 Requerente: Lucimar 

Garcia Lima Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos 

etc, Compulsando a inicial e os documentos que a instruem denoto que a 

autora acostou comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à 

relação processual. Consigno que o documento é imprescindível 

considerando as regras de competência pelo deve estar em nome do 

próprio requerente. Desta forma, intime-a para completar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de 

endereço atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a 

pessoa indicada no comprovante de endereço acostado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Jaciara - 

MT, 14 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a intimação dos 

Representantes Legais da Parte Autora para que apresente, no prazo de 

10 (dez) dias, a Guia de Recolhimento das Diligências haja visto a 

impossibilidade de cumprimento dos Mandados, conforme Certidões dos 

Oficiais de Justiça, uma vez que somente a apresentação de Comprovante 

de Pagamento, único documento juntado aos Autos pelos Patronos, 

inviabiliza a identificação/vinculação da Guia. Jaciara-MT, 14 de janeiro de 

2.020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a intimação dos 

Representantes Legais da Parte Autora para que apresente, no prazo de 

10 (dez) dias, a Guia de Recolhimento das Diligências haja visto a 

impossibilidade de cumprimento dos Mandados, conforme Certidões dos 

Oficiais de Justiça, uma vez que somente a apresentação de Comprovante 

de Pagamento, único documento juntado aos Autos pelos Patronos, 
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inviabiliza a identificação/vinculação da Guia. Jaciara-MT, 14 de janeiro de 

2.020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a intimação dos 

Representantes Legais da Parte Autora para que apresente, no prazo de 

10 (dez) dias, a Guia de Recolhimento das Diligências haja visto a 

impossibilidade de cumprimento dos Mandados, conforme Certidões dos 

Oficiais de Justiça, uma vez que somente a apresentação de Comprovante 

de Pagamento, único documento juntado aos Autos pelos Patronos, 

inviabiliza a identificação/vinculação da Guia. Jaciara-MT, 14 de janeiro de 

2.020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001301-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CASTRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK DE ALMEIDA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001301-88.2019.8.11.0010. S E N T E N 

Ç A Vistos e examinados. Trata-se de Cummprimento de Sentença de 

Alimentos proposto por Lorenna de Alemida Lima, representada por sua 

genitora, Srª Daniele Castro de Lima em face de Erik de Almeida da Silva, 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram documentos. O 

processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entre um ato e outro, a exequente pugnou pela 

desistência da presente ação (ID. 25790183), ante ao falecimento do 

executado, certidão de óbito ao ID. 26355251. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Diante do pedido formulado 

pela requerente ao ID. 25790183 a extinção do processo é à medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, homologo a desistência da presente execução e, por 

consequência julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. 

Publique-se. Intime-se. Sem custas. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 de novembro 

de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001448-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSONN RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para que se manifeste sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça, no sentido de complementar a diligência no 

valor apontado ID 27681757, no prazo de 10 (dez) dias, bem como indicar 

bens passíveis de penhora. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 14 

de janeiro de 2.020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1002046-68.2019.8.11.0010 Requerente: José Lessa Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc, Trata-se de ação 

para concessão de aposentadoria rural por idade movida por José Lessa 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido foi 

citado e apresentou contestação, aduzindo que o autor não preenche os 

requisitos para concessão do benefício vindicado. O autor, por sua vez, 

apresentou impugnação refutando os argumentos do requerido e 

pugnando pela procedência da ação (id. 25657575). É o relato. 

Fundamento e decido. Considerando que as partes estão devidamente 

representadas, estando, portanto, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação para solução do mérito da causa 

designo audiência para o 12 de fevereiro de 2020, às 15h30min. Fixo 

como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pelo autor, 

durante o período de carência, de modo a configurar sua qualidade de 

segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, 

empregado, etc.). A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Às providências. Juara/MT, 08 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR ARAUJO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000069-07.2020.811.0010 Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito em substituição legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR GOULART DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos nº 1000764-92.2019.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

concessão de aposentadoria por idade rural proposta por José Altair 

Goulart da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. O requerido foi citado e apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente prescrição das parcelas vencidas ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Requereu, ainda, o depoimento pessoal 

do autor. (Id. 20098727) A autora, por sua vez, deixou o prazo transcorrer 

in albis (Id. 26980602). É o relato. Fundamento e decido. Verifica-se que a 

preliminar arguida está amparada pelo disposto no parágrafo único do 

artigo 103, da Lei nº 8.213/91, e será reconhecida se ao final restar 

comprovado que alguma parcela eventualmente devida se encontra em tal 

situação. Sem mais preliminares a serem apreciadas, passo à análise do 

mérito. Considerando que as partes estão devidamente representadas, 

estando, portanto, presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação para solução do mérito da causa designo audiência 

para o 12 de fevereiro de 2020, às 15h00. Fixo como pontos 

controvertidos: a) o exercício de atividade rural pelo autor, durante o 

período de carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado 

especial; b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, 

etc.). A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 

15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de 

preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada 

parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000244-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

Autos nº 1000244-35.2019.8.11.0010 Requerente: Zilda Bispo da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc, Trata-se 

de ação para concessão de aposentadoria rural por idade movida por 

Zilda Bispo da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. O requerido foi citado e apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente prescrição das parcelas vencidas ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação e no mérito argumentou que o a autora não 

preenche os requisitos para concessão do benefício. Por fim, requereu o 

depoimento pessoal da autora (id. 21037986). A autora, por sua vez, 

apresentou impugnação refutando os argumentos do requerido (id. 

22181836). É o relato. Fundamento e decido. Verifica-se que a preliminar 

arguida pelo requerido merece acolhimento, eis que, segundo o parágrafo 

único do artigo 103, da Lei nº 8.213/91, determina a prescrição, em cinco 

anos, de prestações vencidas e não pagas, in verbis: Parágrafo único. 

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido 

pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. Desta forma, se houver valores a serem recebidos nesse lapso, a 

declaração de prescrição é de rigor. Sem mais preliminares a serem 

apreciadas, passo à análise do mérito. Considerando que as partes estão 

devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação para solução do 

mérito da causa designo audiência para o 12 de fevereiro de 2020, às 

16h00min. Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade 

rural pela autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurada especial; b) o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 

do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Às providências. Juara/MT, 08 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002474-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos nº 1002474-84.2018.8.11.0018 Requerente: Zulmira Maria da 

Conceição dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade, formulada por Zulmira Maria da Conceição 

dos Santos em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O 

requerido foi citado pessoalmente, todavia, deixou transcorrer o prazo 

sem apresentação de contestação. A autora, por sua vez, pugnou pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. É o relato. 

Fundamento e decido. Em que pese a inércia do requerido, é cediço que 

não se aplica a Fazenda Pública o efeito material da revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, pois seus bens 

e direitos são considerados indisponíveis, conforme teor do art. 345, 

inciso II, do CPC. Considerando a necessidade de comprovar a qualidade 

de segurado especial da autora, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 17h00min. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo 

que somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Juara/MT, 08 de julho de 

2019. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos nº 1000298-98.2019.8.11.0018 Requerente: José Alves da Silva 
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Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. Trata-se 

de ação para concessão de benefício de aposentadoria rural por idade, 

formulada por José Alves da Silva em desfavor Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, todavia, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentação de contestação. O autor, por sua 

vez, pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento. É o 

relato. Fundamento e decido. Em que pese a inércia do requerido, é cediço 

que não se aplica a Fazenda Pública o efeito material da revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, pois seus bens e 

direitos são considerados indisponíveis, conforme teor do art. 345, inciso 

II, do CPC. Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de 

segurado especial do autor, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 16h30min. A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo que 

somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Juara/MT, 08 de julho de 

2019. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003220-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi interposta tempestivamente. 

Certifico, ainda, que na presente data procedi a Intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara-MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000683-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVALDO FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para juntar, no prazo de 10 (dez) 

dias, a guia e comprovante de Recolhimento dos valores correspondentes 

a diligência do Oficial de Justiça, tendo em vista a apresentação de novo 

endereço para a Citação do requerido. Jaciara-MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002351-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANI MUCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002390-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO BORGES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001516-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002194-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002008-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002236-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ROSENDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002342-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001885-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002002-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001998-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001647-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA NADIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS OAB - MT14268/B 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002169-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação dos 

Representantes Legais da Partes Requerente e Requerida para manifestar 

sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000966-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as Contestações foram ofertadas tempestivamente. 

Certifico ainda, que na presente data procedi a intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para querendo oferecer Impugnação 

às Contestações, no prazo legal. Jaciara-MT, 17 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação foi protocolada tempestivamente. 

Certifico, ainda, que nesta data procedi a intimação do Representante 

Legal da Parte Autora para, querendo, oferecer Impugnação à 

Contestação no prazo legal. É o que me cumpre certificar. Jaciara - MT, 17 

de janeiro de 2.020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81620 Nr: 2981-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAST REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VASSOURAS EIRELI - EPP, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES, DEBORAH MARQUES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119810 Nr: 5545-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDOALDO RODRIGUES MOREIRA, MARIA HELENA 

PINHEIRO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110536 Nr: 1439-09.2018.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM, MEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA PAULA MARINHO, Cpf: 

02199010155, Rg: 1736692-5, Filiação: Maria Paula Brum Marinho e 

Sebastião Alves Marinho, data de nascimento: 22/05/1988, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9916-2995 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA EDUARDA MARINHO DA 

SILVA, Filiação: Luana Paula Marino e Leandro da Silva, data de 

nascimento: 02/06/2013, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), 

Telefone 66-99916-2295. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder com a citação da parte devedora, para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos.

Resumo da Inicial: LEANDRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG 

nº 36.267.681-1 SSP-SP, e CPF nº 043.752.804-92, sem endereço 

eletrônico, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Fulador, nº 35, Bairro 

Vila Érica em São Pedro da Cipa - MT, através da DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Defensora Pública que 

in fine assina, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e 

institucionais, vem à presença de Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS em face de MARIA EDUARDA 

MARINHO DA SILVA, menor impúbere, representada neste ato por sua 

genitora Sr.ª LUANA PAULA MARINHO, brasileira, solteira, endereço 
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eletrônico desconhecido, portadora do RG nº 1736692-5 SSP/MT e CPF n° 

021.990.101-55, residente e domiciliada na Rua Cecílio Jesus Gaeta, nº 

1012, Bairro Vila Martins em Jaciara-MT, telefone (66) 9916-2295, pelos 

motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos: 1. Dos fatos O autor 

contribui com prestação alimentar em favor da requerida na ordem de 1/3 

(um terço) do salário mínimo vigente no país, atualmente correspondente a 

R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), conforme estabelecido em acordo 

celebrado na ação de código 55030 da 1ª Vara da Comarca de 

Jaciara-MT. Cumpre destacar que por ocasião do acordo o requerente 

estava empregado e, portanto, recebendo renda fixa mensal.Ocorre que 

no dia 04 de setembro de 2017 o requerente foi dispensado do emprego, e 

não logrou êxito em encontrar outro até o presente momento, de sorte que 

sobrevive com trabalho informal de serviços gerais, esporádicos, 

percebendo renda média mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Insta 

consignar que o requerente mora com sua mãe, a Sr.ª Vera Lucia Oliveira 

da Silva, que está impossibilitada de trabalhar, e seu irmão, o Sr. David da 

Silva, que na época do acordo tinha emprego fixo e podia ajudar nas 

despesas da casa, porém atualmente está desempregado (documentos 

anexos). Desta sorte, resta evidente que hoje o requerente não pode 

honrar com os alimentos outrora fixados em favor de sua filha, seja 

porque não tem para si, seja porque também precisa cuidar de sua mãe 

adoentada, de sorte que se requer a minoração dos alimentos para a 

ordem de 15,72% do salário mínimo vigente, o que perfaz, atualmente, a 

quantia de R$ 149,96 (cento e quarenta e nove reais e noventa e seis 

centavos). 2. Do direito O ordenamento pátrio, notadamente o Código Civil, 

enfatiza que é dever dos pais proverem a subsistência e educação dos 

filhos, sendo fundamental e decorrente do poder familiar. O dever de 

prestar alimentos baseia-se na solidariedade familiar. Não obstante isso, 

prevê a Lei dos Alimentos – Lei nº 5.478/68 – que mesmo após fixada a 

obrigaçao alimentar, esta pode ser revista, quando tornar-se insuficiente 

ou excessiva: Art.15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em 

julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da 

situação financeira dos interessados. A mutabilidade do “quantum” é 

possível, pois este é fixado após a verificação das necessidades do 

alimentado e das condições financeiras do alimentante. Assim, sobrevindo 

mudança na fortuna de quem paga ou na de quem a recebe, e existindo 

necessidade de majoração ou redução da prestação, permite-se a 

propositura da ação revisional de alimentos. Com efeito, no caso dos 

autos, podemos observar que houve uma considerável mudança desde a 

fixação do quantum ora vigente. Como visto da narrativa fática, o 

requerente encontra-se desempregado desde setembro de 2017, e todos 

os membros de sua família estão na mesma condição, de sorte que resta 

impossível o requerente pagar os alimentos outrora fixados em favor da 

alimentada. Deste modo, cotejando as disposições legais transcritas e as 

invocadas, assim como os ensinamentos doutrinários com os fatos 

narrados, conclui-se que há amplo respaldo jurídico a pretensão do 

requerente. 3. Do pedido Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 

a) seja citada à requerida para apresentar resposta no prazo legal, ou 

restar inerte e sofrer as conseqüências legais do não atendimento de seu 

ônus; b) A designação de audiência de conciliação; c) a intimação do 

Ministério Público para atuar no feito (art. 178, II do CPC); d) a procedência 

do pedido para a redução dos alimentos pagos para 15,72% do salário 

mínimo vigente, o que perfaz, atualmente, a quantia de R$ 149,96 (cento e 

quarenta e nove reais e noventa e seis centavos); e) Sejam concedidos 

ao requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 

e 99, §3º do Código de Processo Civil; Protesta provar o alegado por todos 

os meios de provas admitidos ou não vedados em lei. Dá-se a causa o 

valor de R$ 2.016,48 (dois mil e dezesseis reais e quarenta e oito 

centavos). Termos em que pede deferimento. Jaciara, 05 de março de 

2018. Jacqueline Gevizier Nunes Rodrigues Defensora Pública Estadual

Despacho/Decisão: Vistos etc..Considerando inexitosas as tentativas de 

citação da ré, desde já defiro o pedido de fl. 66para determinar a citação 

por Edital da parte requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

despacho inicialApós, não comparecendo a requerida nos autos, NOMEIO 

a Defensoria Pública para atuar como curadora especial desta, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geovanne Abner de A . 

Coutinho, digitei.

Jaciara, 28 de novembro de 2019

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92681 Nr: 2684-89.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA - 

EPP, Bom Apetit Comercio de Refeicoes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 265411 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 11/03/2020 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64945 Nr: 1109-17.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSV, VADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Marina da Silva Valeiro, 

menor representada por sua genitora Valquiria Amaral da Silva, em 

desfavor de Marcel Platini Valeiro, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

Entre um ato e outro, houve bloqueio parcial dos valores devidos a título de 

pensão alimentícia (ref. 24), os quais foram devidamente levantados pela 

parte (ref. 50).

Expedida a certidão de protesto do débito remanescente (ref. 49).

As partes noticiaram a formulação de acordo, postulande, 

consequentemente a extinção do feito (ref. 60).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo (ref. 63).

Documento procuratório do patrono do executado devidamente acostado 

aos autos (ref. 78).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando o feito, verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, 

do CPC.

Custas, se houver, pelo executado.
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Transitado em julgado, certfique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

com baixa na distribuição.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência ao MPE.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69325 Nr: 11650-12.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GASPAR DE LIMA, MUNICÍPIO DE 

JACIARA-MT, PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerida, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada da carta 

precatória e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 136033 Nr: 5068-54.2019.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROSAN - V.P GOMES & CIA LTDA, VICENTE 

DE PAULA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de incidente em que são devidas as custas respectivas, em 

consonância com a Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas 

(leitura do §2º, do artigo 1228, do Provimento n.º 41/2016 – CGJ).

Dessa forma, e atenta ao que dispõe o Provimento n.º 41/2016 – 

CGJ/TJMT-, deve o requerente recolher as custas respectivas ou 

comprovar o preenchimento dos pressupostos legais aptos à concessão 

do benefício pretendido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 219, 

NCPC), sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107844 Nr: 72-47.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO DAYWYD DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:10448 PR, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859 - SP

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Genesio Daywyd da 

Silva em face de Tim Celular S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Com a inicial, vieram documentos.

 Entre um ato e outro, executado à ref. 83 informa que adimpliu o débito, 

requerendo, assim, a extinção do feito.

 A requerente em corcoância, postulou pela expedição do Alvará de 

Levantamento (ref4).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, retifique-se o presente feito fazendo-se constrar que este 

encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença.

 Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente Alvará de Levantamento de valores, na forma 

postulada à ref. 84.

Custas na forma da sentença proladata nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110969 Nr: 1623-62.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Flávio Mocellin em 

face de Banco Itaucard S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora instruiu o pedido de Cumprimento de Sentença com os 

cálculos atualizados (ref. 70).

A executada comprovou o pagamento da obrigação, pugnando pela 

extinção do feito e a expedição do competente alvará de levantamento 

(ref. 69)

Em manifestação à ref. 71, a exequente postulou pela liberação dos 

valores depositados.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada adimpliu 

voluntariamente o débito.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente Alvará de Levantamento dos valores 

depositados à ref. 69, na forma postulada à ref. 71.

Publique-se. Intimem-se.
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Custas se houver, pela executada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 3166-47.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 Vistos etc.

Em que pese a certidão do oficial de justiça informando que o executado 

não fora encontrado, verifico que o auto de penhora e avaliação foi 

assinado pelo devedor, que deixou decorrer o prazo para apresentar 

embargos (fl. 171).

Ante o exposto pelo exequente (fls. 168/170), e, havendo a possibilidade 

de deterioração do valor dos bens penhorados é de se deferir a remoção, 

para que fiquem depositados com o exequente, principalmente por se 

tratar de veículo automotor que, notoriamente, pode ter seu valor de 

mercado depreciado em razão do uso contínuo.

Assim, defiro o pedido de remoção do bem em favor do exequente, desde 

que indique, no prazo de 10 (dez) dias, o depositário.

Restando infrutífera a remoção, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25587 Nr: 2025-95.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GOMES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Vistos etc.

Tendo em vista a divergência entre as partes, remetam-se os autos à 

contadora deste juízo para confecção do cálculo, devendo, para todos os 

efeitos, além do determinado às fls. 243/244, observar o seguinte:

 - Abater os valores pagos administrativamente pala autarquia, conforme 

se nota no extrato de fl. 299.

- Atualizar monetariamente o débito segundo o IPCA-E e fixar os juros 

moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

Após a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 586-15.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a divergência entre as partes, remetam-se os autos à 

contadora deste juízo para confecção do cálculo, devendo, para todos os 

efeitos, além do determinado às fls. 235/237, observar o seguinte:

 - Abater os valores pagos administrativamente pela autarquia, conforme 

se nota no extrato de fl. 259.

- Atualizar monetariamente o débito segundo o IPCA-E e fixar os juros 

moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

Após a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51213 Nr: 3112-47.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354

 Vistos, etc.

Ante o exposto pela credora alienante do veículo e pela parte exequente, 

determino a baixa da restrição de circulação do veículo VW/GOL 1.6 

RALLYE, ano/modelo 2011/2012, placa OAZ-2020, no sistema Renajud.

Por outro lado, defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção dos 

veículos descritos à fl. 399/399v°, com exceção do veículo 

supramencionado.

Assim, expeça-se o referido mandado para cumprimento no endereço 

indicado à fl. 421 (§ 1º, art. 845, do CPC).

Nomeio como fiel depositário o representante legal da empresa exequente, 

devendo prestar compromisso deste encargo, ficando advertido de que 

não poderá dispor dos bens sem expressa ordem judicial.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor impugnação à penhora/avaliação, no prazo de 15 (quinze) 
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dias (Artigo 915 do CPC), consignando que, em caso de inércia, 

prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Não localizados os bens no endereço fornecido pela devedora, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63832 Nr: 757-59.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, JACQUELINE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:23938/O

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerida, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição da requerente de 

ref. 74, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 4232-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação do advogado do autor para se 

manifestar acerca da precatória de ref. 42. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 9257-46.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPES NEVES DO NASCIMENTO, LÉIA FRANÇA 

NASCIMENTO KIENEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 Vistos, etc.

Inicialmente, defiro o pedido de inclusão do município de Jaciara - MT no 

polo passivo da demanda uma vez que compete solidariamente aos Entes 

Federados cuidar da saúde e assistência pública como estabelece o artigo 

23 da CF, in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência;

(...).

Desta forma, inclua o Município de Jaciara – MT no polo passivo da 

demanda.

Finalmente, tendo em vista que até então não houve a citação dos 

requeridos, promova a citação deles com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52454 Nr: 1033-61.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1588-78.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ANTÔNIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 
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alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58839 Nr: 2647-67.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66541 Nr: 1656-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nila Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79821 Nr: 2095-34.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE CARVALHO DE SOUZA FABIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81070 Nr: 2714-61.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDI XAVIER DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.
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 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99111 Nr: 5699-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108849 Nr: 639-78.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

Sebastião Francisco de Carvalho para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (DIB em 19/09/2017) e data de início de pagamento na data 

desta sentença (DIP 18/12/2019).CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento 

das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento 

administrativo e a data da presente sentença.Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 

870.947, Relator(a): ....Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, 

encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo 

reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao 

INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume 

processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.Assim em 

uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 18 de 

dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61631 Nr: 3988-31.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Batista Durex

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:16042/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:0

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72098 Nr: 12581-15.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASADCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Fonseca de Mello 

- OAB:222.219 - SP, Iderlom Rocha Carapiá Filho - OAB:2446/O, 

LUANA FRANCINNE DE LIMA AMARO - OAB:137365 , PATRICIA 

FELIPPE RUSSI MORENO - OAB:247324

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Fábio Alves de 

Souza em desfavor de Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito, 

partes devidamente qualificados nos autos.

Anexou à inicial os documentos.

À ref. 73, a parte executada juntou o acordo entabulado entre as partes, 

bem como pugnou pela extinção do processo, haja vista o cumprimento 

integral do acordo.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando o feito, verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, 

do CPC.
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Custas pelo executado.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92278 Nr: 2500-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCRM, CCSSR, SDSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572

 Processo nº 2500-36.2017.811.0010

Código 92278

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos movida por HELOÍSA 

CRISTINA RIBEIRO MACEDO representado por sua genitora CAROLINE 

CRISTINA SANTOS SILVA RIBEIRO assistida por Suely dos Santos Silva 

em face de ANTONIO MACIEL e MARLENE MACIEL SEBASTIÃO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, em audiência de conciliação, realizada pelo Cejusc, 

as partes entabularam acordo (ref. 88), pugnando, consequentemente, 

por sua homologação.

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, e cuidaram para que os direitos da criança fossem 

devidamente resguardados, não havendo óbice para o não acolhimento do 

pleito apresentado.

Portanto, artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, mediante as condições nele 

estabelecidas e, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Sem custas e honorários.

Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, remetam-se os autos 

ao arquivo com baixas na distribuição.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 8 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111670 Nr: 1963-06.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERDS, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 24 e 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65125 Nr: 1192-33.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos etc.

O autor, em sua última manifestação, concordou com os valores 

depositados pugnando pela extinção do feito e, por conseguinte, pelo 

levantamento do montante depositado.

O processo deve ser extinto pelo pagamento.

Pois bem, tendo em vista o pagamento do débito informado pela 

exequente, o juízo entende que o executado cumpriu com o disposto no 

art. 924, II do CPC que disciplina:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, como resta comprovado nos autos, o executado quitou o débito 

conforme informado pelo autor, não havendo, desta forma, qualquer 

situação que enseje a continuidade da presente execução, assim, a 

extinção do presente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e conforme 

fundamentação acima, julgo extinto o processo nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com julgamento de 

mérito.

Sem custas e honorários.

Expeça-se alvará para a conta informada nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 08 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 1677-96.2016.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 Vistos, etc.

Intime-se a empresa Cocal transportes, no endereço alhures informado, 

para remeter a este Juízo cópia dos três últimos holerites da parte 

requerida, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais).

Intime-se deste despacho.

Cumpra-se.

Jaciara, 08 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 97269 Nr: 4783-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSS, FSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 Processo nº 4783-32.2017.811.0010

Código 97269

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos movida por SAIMON SOARES 

SIMÃO representado por sua genitora FLAVIA SOARES BARBOSA em 

face de CLAUCIO LOPES SIMÃO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em audiência de conciliação, realizada pelo Cejusc, as partes entabularam 

acordo (ref. 49), pugnando, consequentemente, por sua homologação.

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, e cuidaram para que os direitos da criança fossem 

devidamente resguardados, não havendo óbice para o não acolhimento do 

pleito apresentado.

Portanto, artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, mediante as condições nele 

estabelecidas e, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ciencia ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Sem custas e honorários.

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor do 

executado.

Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, remetam-se os autos 

ao arquivo com baixas na distribuição.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 8 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67489 Nr: 2050-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristiane berlinat garcia lopes - 

OAB:MT11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/15, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.Condeno a parte autora ao pagamento de custas, sendo 

dispensado do pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a 

parte requerida não foi defendida por advogado.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

08 de janeiro de 2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105728 Nr: 8965-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGRC, GDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixando este último em 10 % (dez) por cento 

sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas 

e anotações de est i lo ,  independentemente de nova 

determinação.P.R.I.Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 59906 Nr: 3256-50.2014.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR, RLMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654, RONIE CRISOSTOMO DE FRANÇA - OAB:12270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148/A

 Cód. 59906

Vistos e examinados.

Trata-se ação revisional de alimentos com pedido liminar proposta por 

RUBENS LUZ MONTEIRO em face do RUBENS LUIZ MONTEIRO JUNIOR, 

representado por sua genitora Enilva Machado Rosa, todos qualificados 

nos autos.

Foi colacionada aos autos a certidão de óbito do autor (fl. 321).

Instado a se manifestar, o causídico do requerente confirmou o óbito e, na 

mesma oportunidade, requereu a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, ante o referido falecimento. (fl. 330)

O Ministério Público foi favorável ao pleito.

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora faleceu18 de junho 

de 2019, conforme certidão de óbito colacionado à fl. 321.

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual, 

uma vez que o autor veio a óbito.

Frise-se que o feito trata de direito intransmissível, razão pela qual a sua 

extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 1025564-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - 

OAB:4561 MT, GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - OAB:21.597/MT, 

SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/19572, JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:23938/O

 Autos nº 10255564-62.2017.811.0041 - Cód. 104902

Requerente: Bruno Oliveira Rego

 Requerida: Daiane Aparecida Borges

Vistos, etc.

Trata-se de ação de guarda unilateral com alimentos c.c pedido de tutela 

de urgência proposta por Bruno Oliveira Rego em desfavor de Daiane 

Aparecida Borges.

Depreende-se dos autos que por ocasião da audiência de conciliação 

realizada no CEJUSC as partes entabularam acordo (ref. 149).

Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo (ref. 155).

É o relato. Fundamento e decido.

Considerando que o acordo realizado visa resguardar os interesses dos 

menores e não se vislumbrando qualquer vício de consentimento das 

partes, homologo o acordo entabulado, para que surta os fins e efeitos 

jurídicos e legais, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC.

 Sem custas, eis que concedido o benefício da justiça gratuita.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

Juara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99400 Nr: 5816-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR SCHUENQUENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONDA MOTO CAMPO LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701 - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Autos nº 5816-57.2017.811.0018 – Cód. 99400

Exequente: DEVANIR SCHUENQUENER

Executado: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

e HONDA MOTO CAMPO LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Devanir 

Schuenquener em desfavor da Administradora de Consórcio Nacional 

Honda.

Infere-se dos autos que a executada realizou o pagamento do débito 

principal e dos honorários advocatícios, conforme comprovantes 

colacionados aos autos e alvarás judiciais expedidos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

Extingue-se a execução quando:

[...]

II - A obrigação for satisfeita;

Sendo assim, observa-se que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção do feito, pois a obrigação foi devidamente 

satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

Deixo de condenar em multa e honorários, porquanto o adimplemento 

ocorreu dentro do prazo de 15 (quinze) dias

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 93483 Nr: 3051-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABARDO & TERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CÉSAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidinei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 Autos nº 3051-16.2017.811.0010 - Cód. 93483

Exequente: Banco CNH Industria Capital S.A

 Executado: Márcio Cesar Pacheco

 Vistos etc,

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC.

Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito.

 Certifique-se o executado que não ocorrendo o pagamento no prazo de 

15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.

 Certifique-se, ainda, que efetuado pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC), sem prejuízo da realização da penhora online via BACENJUD, o 

que desde já determino.

Na impugnação o executado poderá alegar uma das matérias contidas no 

§ 1º, do art. 525 do CPC/15.

Na hipótese de ser alegado excesso de execução, deverá o executado 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

 Caso não seja apresentado o referido demonstrativo, a impugnação será 

liminarmente rejeitada.

 Cumpra-se.

Às providências.

Juara, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97592 Nr: 4947-94.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOVEVA GALINDO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do estudo socioeconômico 

(ref. 35). Certifico ainda que, decorrido o referido prazo, os autos serão 

encaminhados ao INSS para manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59100 Nr: 2850-29.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM. DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607, VOLNEI COPETTI - 

OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

jusitiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75370 Nr: 597-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO GL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65520 Nr: 1312-76.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE JACIARA-SISPJACI, Evaldo Rezende Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Francisco Sistemas de Saúde S/E LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER - OAB:24494, FERNANDO DALL AGNOL FINATO - 

OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O, Vanderlei Silvério Pereira - OAB:11.230-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAO ISSA NETO - 

OAB:83286, DANIEL BRANCO BRILLINGER - OAB:296405

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da proposta de honorários 

periciais (ref. 69) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71608 Nr: 12419-20.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR SANTIN E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105479 Nr: 8860-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, Debora Junqueira 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CHARAF BDINE 

- OAB:143.145/SP, THIAGO MORAES TONELLI - OAB:353785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada confirmando a liminar 

outrora concedida para determinar à autoridade impetrada que se 

abstenha de tributar as mercadorias em operação de circulação entre 

estabelecimentos de propriedade dos impetrantes nos Estados de Mato 

Grosso e São Paulo.Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

em razão do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.069 e artigo 10, inciso XXI 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Transitada em julgada a ação, 

certifique-se o trânsito e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se.Jaciara/MT, 13 de janeiro de 

2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62778 Nr: 419-85.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 419-85.2015.811.0010 - Código nº. 62778

Exequente: Edivaldo Alexandre da Cruz

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos etc,

Depreende-se dos autos que o exequente pugnou pelo cumprimento da 

sentença, colacionando aos autos planilha que entende ser o valor devido 

pelo executado.

O executado foi intimado para pagar, ocasião em que informou que a 

Autarquia nada mais deve ao exequente, tendo pugnado pela condenação 

do exequente no ônus da sucumbência, incluindo os honorários 
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advocatícios e multa por litigância de má fé, haja vista ter omitido 

recebimento do benefício.

É o relato. Fundamento e decido.

Infere-se dos autos que o exequente durante todo o trâmite processual 

esteve em gozo de auxílio-doença, razão pela qual não há que se falar em 

pagamento de retroativo.

Ademais, o valor tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por 

invalidez é o mesmo, não havendo, também, nenhuma diferença a ser 

paga ao exequente.

O valor devido pelo executado diz respeito aos honorários advocatícios, 

razão pela qual determino a intimação do executado, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Havendo impugnação pelo executado, intime-se o exequente na pessoa 

de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer resposta à impugnação, sob pena de preclusão.

Com relação ao pedido de condenação do autor por litigância de má fé, 

este juízo não vislumbrou razões para enquadrar o autor na conduta 

descrita, mesmo porque era do conhecimento deste juízo que o autor 

estava em gozo de auxílio-doença.

Assim, indeferido o pedido de condenação do exequente por litigância de 

má-fé e determino o cumprimento da determinação acima descrita.

Após, conclusos.

Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14320 Nr: 1057-07.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBOSA SOARES, JOANITA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO CARMO DE OLIVEIRA FILHO, 

MARCO ANTONIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B, JOSE NICÉIO 

FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT

 Certifico e dou fé que, devidamente intimado, o executado Armindo Carmo 

de Oliveira Filho, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

conforme petitório juntado à fl. 302-vº. Certifico mais que, o executado, 

Marco Antônio Rodrigues Filho, devidamente intimado por meio de seu 

advogado, não manifestou-se nos autos. Diante disto realizo a intimação 

da parte exequente para, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1387 Nr: 896-41.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ARAÇA LTDA, FARIAS E 

ROCHA LTDA, JOSÉ PAULA DA ROCHA, ANA APARECIDA FARIAS DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELO - 

OAB:OAB/MT 3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELOS 

- OAB:15671-O/MT, JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada Isabel Ferreira 

Barcelo, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e 

requerer o que de direito. Certifico ainda que, decorrido o prazo sem 

manifestação, os autos serão encaminhados ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13294 Nr: 2165-08.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUANA PIRES DA SILVA - OAB:1223, LUIZ ALFEU 

MOOJEN RAMOS - OAB:5291, Marilaine Pinheiro de Mello - 

OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, LANNING PIRES AMARAL - OAB:3.756-E, Silvana 

Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Certifico e dou fé qu, realizo a intimação do advogado da parte requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias, para que proceda com a juntada de cópiada 

matrícula atualizada do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55543 Nr: 75-41.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LOURENÇO ESTRUTURA METÁLICA E 

PRÉ-MOLDADOS LTDA, JAIR PEREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, diante da juntada de novos endereços realizada à 

fl.124/124-vº, a fim de proceder-se com a intimação dos executados, 

realizo a intimação do exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder com o pagamento e juntada do comprovante da guia de diligência 

do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 1464-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE-ALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUISA PORTO BORGES - 

OAB:SP/135.447, Arystóbulo de Oliveira Freitas - OAB:82329, DINA 

MARCIA CHICARINO CAIRES - OAB:11693-B, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844, Thiago Marciano de Belisario e Silva - 

OAB:236.227/SP

 Certifico e dou fé que, ante a juntada de petição do autor, realizo a 

intimação da parte exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, 

manifeste-se nos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3875 Nr: 109-80.1995.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA RABELLO ALIPERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERCINO LÁZARO RODRIGUES - 

OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé que, ante a manifestação da parte embargante, juntada 

às fls. 413/442, realizo a intimação da parte embargada, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, manifeste-se no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108473 Nr: 466-54.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO JONAS HENRIQUES - 

OAB:126884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 466-54.2018.811.0010

Código n.º 108473

Vistos etc.

À ref. 35 certificou-se o trânsito em julgado da sentença de ref. 19, pelo 

que DEFIRO o pedido formulado pela embargante à ref. 33, e DETERMINO a 

expedição do competente Alvará Judicial em seu favor, para o 

levantamento dos valores depositados como garantia do Juízo à ref. 10, 

mediante transferência para a conta indicada pela exequente à ref. 33, 

devendo a Secretaria adotar as providências pertinentes para liberação 

dos valores.

Cumpridas integralmente estas determinações, CERTIFIQUE-SE e após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86661 Nr: 5473-95.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS SONSIN, PAULA KAROLINE 

SALDANHA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5473-95.2016.811.0010Código n° 86661Vistos, etc. À ref. 

60, foi juntado o mandado de penhora, avaliação e intimação pelo Sr. 

Oficial de Justiça, destacando-se que foram devidamente intimados o 

executado RAFAEL MARTINS SONSIN e sua respectiva 

cônjuge.Inobstante intimados, os executados permitiram o decurso in albis 

do prazo para impugnar a constrição, também nada questionando em 

relação ao valor atribuído pelo Sr. Oficial de Justiça ao imóvel penhorado, 

pelo que HOMOLOGO o respectivo auto de avaliação.Em continuidade, 

manifestou-se a parte exequente à ref. 67, rechaçando a possibilidade de 

adjudicação do bem penhorado, e requerendo a designação de hasta 

pública para alienação do imóvel, pedido que DEFIRO. Assim, nomeio como 

leiloeiro judicial Paulo Marcus Brasil, inscrito na JUCEMAT nº 0028, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 257, Instituto Jardim, anexo A, bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 78.043-172, Tel: (65) 3623-8522, 

paulo.brasil@m7leiloes.com.br.....Ressalto que a inserção da restrição 

deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da 

venda direta;e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma 

parcelada, desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas 

para tanto.Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.Depois de 

efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem 

como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 

despesas da execução, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de imissão na 

posse, no caso de bens móveis juntamente com a ordem de entrega ou a 

carta de arrematação se bem imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do 

Código de Processo Civil/2015. INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro 

nomeado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88454 Nr: 622-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO, ZILDA 

CRISTINA DA ROCHA FURCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a interposição do Incidente de Exceção Suspeição Código 

nº. 133377, proposto por EDNELSON ZULIANI BELLO, suspendo o 

prosseguimento do presente feito, até posterior deliberação do Tribunal de 

Justiça acerca do disposto do art. 146, §2º, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80483 Nr: 2412-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAELY KATHLEEN MARTINS DE SANDRE 

03201742120

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2412-32.2016.811.0010Código n.º 80483Vistos etc......), sem 

arguir nenhuma matéria que possa dar azo ao reconhecimento de alguma 

nulidade processual ou impedimento ao direito de recebimento do crédito 

perseguido.Assim, o caso analisado padece de ausência de interesse 

processual em ver processados os embargos à execução opostos, 

motivo pelo qual, com fundamento no art. 920, inciso II, do CPC, REJEITO 

LIMINARMENTE os embargos de ref. 50.Sem custas e fixação de 

honorários.Por outro lado, pode o Defensor Público - a par do Direito 
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Processual Fundamental - acompanhar o processo, postulando e 

defendendo os interesses dos executados (assegurando, assim, o efetivo 

contraditório e ampla defesa), sem prejuízo de oportunamente, em 

havendo elementos, apresentar manifestações pertinentes ao 

procedimento.Nesse trilho, manifeste-se o exequente, em 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender necessário à satisfação de seu crédito.Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77712 Nr: 1371-30.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDERLOM ROCHA CARAPIÁ, Iderlon Rocha 

Carapiá, VALDEMIR ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que , a parte exequente deixou decorrer o prazo para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95954 Nr: 4188-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA, ANNA LUIZA FERRARI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872

 Autos n.º 4188-33.2017.811.0010

Código n.º 95954

Vistos etc.

À ref. 46, manifestou-se o exequente postulando pela expedição de alvará 

para levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD.

Examinando o feito, noto que as partes executadas foram devidamente 

citadas, tendo ciência da demanda, assim como a executada ANA LUIZ 

FERRARI OLIVEIRA foi intimada acerca da penhora realizada, tanto que a 

impugnou, sendo sua impugnação rejeitada pelo Juízo à ref. 40, em 

decisão cujo prazo recursal resta precluso.

Diante deste arrazoado, DETERMINO a expedição do competente Alvará 

Judicial em favor da exequente para que efetue o levantamento dos 

valores penhorados à ref. 31, mediante transferência para a conta 

indicada pela exequente à ref. 46.

 Proceda, o Senhor Gestor, com os atos necessários para a liberação dos 

valores.

Após, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

DETERMINO a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a diferença (liquidação) do débito remanescente, bem como 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, viabilizando o 

prosseguimento no feito.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89377 Nr: 1058-35.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS SCHIMOLLER E CIA LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Autos n.º 1058-35.2017.811.0010

Código n.º 89377

Vistos etc.

Requerido cumprimento definitivo de sentença pelos exequentes (ref. 72), 

intime-se o executado, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Certificado integralmente o decurso de todos os prazos, manifeste-se o 

exequente e, após, conclusos para deliberação.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74911 Nr: 428-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, Daniele Fabiana 

Suzarez de Oliveira, CASSIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTINI, 

GEOVANI SANTINI, LUIZ HENRIQUE WENDT OLIVEIRA, LUELIA DE SOUZA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGUINEL GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:29910 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para reputar NULA a decisão de ref. 

21, devendo o feito prosseguir até seus ulteriores termos, para que sejam 

sanadas as pendências necessárias e seja possibilitada a expedição do 

formal de partilha válido.Superada esta questão, anoto que a renúncia 

formulada pelos herdeiros CASSIA REGINA e LUIZ HENRIQUE é inválida, 

porquanto não foi observada a formalidade constante do artigo 1.806 do 

Código Civil, conforme o qual "a renúncia da herança deve constar 
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expressamente de instrumento público ou termo judicial", destacando-se, 

neste sentido, que nos termos do artigo 406 do CPC "quando a lei exigir 

instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por 

mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta", excetuando-se, neste 

caso, evidentemente, também por disposição legal expressa, que o único 

instrumento que poderá substituir o instrumento público é o termo judicial, 

que não há nos autos.Assim, visando sanar as irregularidades 

constatadas neste feito, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos herdeiros CÁSSIA 

REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTINI e LUIZ HENRIQUE WENDT DE 

OLIVEIRA, para que compareçam à secretaria deste Juízo e assinem o 

termo judicial de renúncia de herança em favor do herdeiro CLAUDINEI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, conforme a vontade que manifestaram neste 

feito através dos termos extrajudiciais. Esclareço, ainda, que é 

desnecessária a intimação dos cônjuges dos herdeiros, porquanto 

casados em comunhão parcial de bens, o que os exclui da sucessão 

patrimonial do de cujus, nos termos do artigo 1.659, inc. I do Código 

Civil.DETERMINO, também, aos herdeiros, que tão logo assinados os 

termos judiciais de renúncia, tragam aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a GIA-ITCMD relativa à renúncia dos quinhões hereditários em favor 

do herdeiro CLAUDINEI, comprovando, assim, o recolhimento do tributo 

relativo, ou sua isenção pelo fisco estadual...Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 11 de dezembro de 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 130498 Nr: 2798-57.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO os embargos para discussão, DEFERINDO o pedido de gratuidade 

da justiça, o que faço com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 

98 e ss. do CPC.

Acerca do pedido de manutenção de posse do bem, destaco que o artigo 

678 do CPC a condiciona à presença de provas suficientes do domínio ou 

posse. Nestes termos:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 

a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Desta forma, reconheço suficientemente provada a posse da parte 

embargante sobre o bem constrito nos autos principais em vista do 

preenchimento da autorização para transferência de propriedade do 

veículo no CRV em nome do embargante.

 Sendo assim, nos termos do artigo 678 do CPC, DEFIRO A LIMINAR pedida 

e DETERMINO a suspensão da medida constritiva sobre o bem objeto da 

lide.

Certifique-se nos autos principais, apensando-os (autos nº 

9934-76.2017.811.0010, Código 107576).

Cite-se o embargado, para contestar, em 15 dias, consignando-se que, 

não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pelo embargante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2019

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34311 Nr: 1867-69.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICA DINÂMICA LTDA EPP (EXCELL 

RETÍFICA LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAÍNE NAHANE MIRANDA - 

OAB:18122-MT, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, Liopino 

Lourenço Araújo Neto - OAB:44.989-OAB/MG, NICIA DA ROSA HAAS 

- OAB:5.947-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23882 Nr: 8-86.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão solicitado pela 

parte exequente. Certifico ainda que, faço remessa dos autos ao 

exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73479 Nr: 13007-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS BOHN, MARCIA REGINA PERA BOHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO BOHN, ESPOLIO DE 

ALZIRA BOHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13007-27.2015.811.0010Código 73479Sentença........À ref. 34, o 

Ministério Público Estadual manifestou-se externando que o feito não 

reclama sua intervenção, por ausência das hipóteses de atuação do 

custus legis.À ref. 40, manifestou-se o inventariante apresentando a 

GIA-ITCMD referente ao valor avaliado pelo agente fazendário, 

comprovando o recolhimento de R$3.062,78 (três mil e sessenta e dois 

reais e setenta e oito centavos) relativo ao ITCMD, requerendo, desta 

forma, a expedição de carta de adjudicação, por ser herdeiro único.Após, 

instada a manifestar-se, a Fazenda Pública Estadual quedou-se inerte, 

conforme certidão de ref. 49, pelo que vieram-me os autos conclusos para 

deliberação.É o que merece registroFundamento e decido.Os autos 

tramitaram regularmente, tendo sido obedecidas as exigências legais.Não 

existe qualquer impugnação, quer quanto aos bens, quer quanto ao 

instrumento de partilha.Assim, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC, homologo a partilha apresentada, atribuindo àqueles nela 

contemplados os respectivos quinhões mencionados, ficando ressalvados 

eventuais direitos de terceiros.Com o trânsito em julgado desta sentença 

homologatória, lavre-se formal de partilha ou elabore-se carta de 

adjudicação, e consequente expedição de alvarás referentes aos bens 
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por ele abrangidos (art. 659, § 2º, primeira parte, do CPC).Intimem-se as 

fazendas públicas MUNICIPAL, ESTADUAL e NACIONAL, para fins de 

lançamento administrativo de eventuais impostos de transmissão ou 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária 

(art. 659, § 2º, segunda parte e art. 662, § 2º, ambos do CPC).Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas e precauções 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Custas remanescentes 

pela autora.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70964 Nr: 12176-76.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, JOSÉ 

EDISON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O, 

JULIANE CACIA LONGEN - OAB:MT24.988

 Ante o exposto, refutadas as teses levantadas pela parte impugnante, e 

havendo qualquer alegação de outras matérias previstas no artigo 525 do 

CPC, REJEITO integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, 

pelo que determino o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos.E 

considerando-se que a parte executada não efetuou o pagamento sequer 

do valor incontroverso, APLICO em seu desfavor a multa e os honorários 

previstos pelo artigo 523, §1º do CPC.Desta forma, INTIME-SE o exequente 

para efetuar a atualização do crédito, e requerer o que entender 

pertinente para promover andamento ao feito.Ciência às partes. Intimem-se 

e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58628 Nr: 2501-26.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR BETT JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 Vistos e examinados.Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

LINDOMAR BETT JUNIOR, em face de UNIMED RONDONÓPOLIS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, partes devidamente 

qualificadas nos autos. O processo teve seu regular trâmite, com os 

demais atos correlatos ao procedimento eleito. Inicialmente, foi julgado 

improcedentes os pedidos formulados pelo requerente (fls. 243/252).Foi 

interposto recurso de apelação pela parte requerente. (fls. 

253/260).Contrarrazões às fls. 264/276. Acórdão (fls. 298/298-vº).Por fim, 

as partes entabularam acordo, oportunidade em que pugnam por sua 

homologação (fls.306/308).A parte requerida informou o cumprimento 

integral do acordo, requerendo a extinção do feito (fl. 310).

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. Analisando o feito, 

verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio 

jurídico encontram-se presente no acordo firmado. Não vislumbro qualquer 

ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas 

homologar o presente ajuste. Ante o exposto, homologo por sentença, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 306/308, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações. Custas na forma da sentença prolatada nos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Jaciara/MT,14 de outubro de 2019. Laura Dorilêo Cândido- Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68426 Nr: 11341-88.2015.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone da Luz Sauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do ofício de ref. 76 e 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80554 Nr: 2432-23.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CESAR PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos e requererem 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79509 Nr: 1972-36.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, RICARDO 

MARQUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:/MT33992903

 Autos nº 1972-36.2016.811.0010Código 79509Vistos, etc....., DEFIRO a 

penhora online no valor de R$558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 

noventa centavos), nas contas da executada RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, inscrita no CNPJ nº 

19.133.012/0001-12.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão permanecer 

indisponíveis.Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a 
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ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a constrição quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo de penhora o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 917, §1º, do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório 

com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis para localizar bens que possam garantir o crédito 

pretendido, sob pena de suspensão do feito, conforme o artigo 921 do 

CPC.Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77440 Nr: 1257-91.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736 - MT

 Certifico e dou fé que, não foi possível cumprir a intimação da parte 

requerente, para comparecer na perícia, em razão da parte demandada 

não juntar nos autos o comprovante de pagamento da referida perícia. 

Certifico e dou fé que, faço expedir a parte requerente, para no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90569 Nr: 1656-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93209 Nr: 2907-42.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAVARRO DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação do advogado da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 

44. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96113 Nr: 4270-64.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMIAS LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, MAFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia Santos Pereira - 

OAB:22376 GO, Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485 GO, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, LUCIMER COELHO DE FREITAS - 

OAB:33001

 Vistos, etc. .....Quanto ao pagamento da pensão vitalícia, nos termos do 

artigo 292, III, o valor é a soma de 12 prestações mensais, que perfaz o 

montante de R$ 11.244,00.Desta forma, com a soma de todos os valores 

chegamos ao patamar de R$ 92.202,46Com isso, acolho parcialmente a 

Impugnação ao valor da causa para determinar que seja retificado o valor 

da causa para que passe a constar o valor de R$ 92.202,46 (noventa e 

dois mil duzentos e dois reais e quarenta e seis centavos).Em 

consequência, retifique-se a autuação do feito, passando a consta como 

valor da causa o supra mencioando.Deixo de determinar o recolhimento de 

custas complementares, tendo em vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.Por outro lado, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212), destacando-se que deverão as partes justificar a pertinência 

das provas pretendidas, sob pena de indeferimento.Sendo requerida a 

produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, 

apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.Decorrido o prazo, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos para saneamento e 

designação de audiência de instrução, ressaltando-se, por outro lado, a 

possibilidade de julgamento antecipado da lide, caso a matéria encontre-se 

suficientemente demonstrada nos autos, conforme autorizado 

textualmente pelo artigo 355, inciso I do CPC.Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 13 de 

dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1876 Nr: 935-04.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:MAT. 80.320, MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB-3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 
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CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos, etc. Ante a concordância da exequente (fls. 157/158) e ausência 

de impugnação pela parte executada (fl. 164), homologo o auto de 

avaliação de fls. 134/136 e determino a realização de hasta pública.Assim, 

nomeio como leiloeiro judicial Flares Aguiar da Silva, inscrito na JUCEMAT 

sob nº 19/2010, end. Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 1836, sala 

607, Edifício Work Center, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá/MT, 

Tel: (65) 3025-7500 / 99946-4717, dadivaleiloes@gmail.com.Ficam 

autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a 

providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados 

em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda 

facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as 

visitas.Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, 

devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para 

inserí-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno 

conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado 

em que se encontram, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de imissão na 

posse, no caso de bens móveis juntamente com a ordem de entrega ou a 

carta de arrematação se bem imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do 

Código de Processo Civil/2015. INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro 

nomeado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 700 Nr: 815-92.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc. Ante a concordância da exequente (fl. 169) e ausência de 

impugnação pela parte executada (fl. 170), homologo o autor de avaliação 

de fl. 167 e determino a realização de hasta pública.Assim, nomeio como 

leiloeiro judicial Silvio Luiz Silva de Moura Leite, Leiloeira Oficial inscrito na 

JUCEMAT sob nº 21/2012, (End.: Rua Salmem Hanze, nº 901, Vila Birigui, 

CEP: 78050-340, Cidade: Rondonópolis/MT, Tel: (66) 3423-1484 / (66) 

996596810, contato@mlleiloes.Ficam autorizados os funcionários do 

leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e 

agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem 

penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso 

dos interessados, designando-se datas para as visitas.Igualmente, ficam 

autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter 

diretamente, material fotográfico para inserí-lo no portal do Gestor, a fim de 

que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, 

que serão vendidos no estado em que se encontram, EXPEÇA-SE o 

respectivo mandado de imissão na posse, no caso de bens móveis 

juntamente com a ordem de entrega ou a carta de arrematação se bem 

imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do Código de Processo Civil/2015. 

INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro nomeado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 13 de dezembro de 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16282 Nr: 804-82.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos denoto que o Município não foi intimado 

corretamente, contrariando ao artigo 183, §1º, do CPC que determina sua 

intimação pessoal por carga, remesa ou meio eletrônico.

Portanto, com o fito de evitar futuras nulidades processuais, intime-se o 

executado, por carga, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste 

acerca do novo cálculo elaborado pela exequente (fls. 468/471).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara - MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53563 Nr: 2096-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAUE NATA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, MAIRA 

NUNES SAFRA - OAB:15299/MT, MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607, VOLNEI COPETTI 

- OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O exequente comparece ao processo pugnando pela baixa na restrição 

imposta ao veículo executado (fl. 62).

Compulsando os autos não encontrei qualquer comprovante de restrição 

imposta por este Juízo ao executado.

Desta forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove a restrição a fim de viabilizar sua baixa.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63371 Nr: 623-32.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARGEMIRO 

FRANCISCO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por Argemiro Francisco 

Feitosa e Dalva Conceição da Silva em face de ITAÚ SEGUROS S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

Com inicial vieram os documentos.

Devidamente intimado, o executado informou o depósito do valor devido, 

pugnando pela extinção do feito (ref. 83).
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Instado a se manifestar, o exequente concordou com o valor depositado e 

requereu o levantamento dos valores (ref. 89).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da satisfação do débito a extinção do feito é a medida que se 

impõe.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com 

resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino a liberação dos valores depositados à ref. 83 na forma como foi 

requerido pelo exequente à ref. 89.

Custas, na forma da sentença prolatada nos autos.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 2634-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIX CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Como é de sabença, Georges Habib Naoum veio a óbito.

Desta feita intime-se a requerente para anexar certidão de óbito de 

Georges Habib Naoum, no prazo de 15 (quinze) dias.

Advindo o documento, determino a suspensão do regular trâmite da ação, 

até a sua regularização (Art. 313, inciso I, do NCPC), que deverá ocorrer 

com a citação dos sucessores ou herdeiros do extinto que, por sua vez, 

cientes, deverão manifestar interesse na sucessão processual, no prazo 

de 30 dias (Art. 110, NCPC).

Por fim, defiro a citação por precatória de Mounir Naoum, no endereço 

indicado à fl. 151.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58163 Nr: 2190-35.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL 

EMPAER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, MOVEIS ROMERA 

LTDA, INDUSTRIA DE ESTOFADOS E COLÇHÕES IBIZA LTDA, CIMOPAR 

MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, LUANA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:MT0017472, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RODRIGO MEDEIROS DE LIMA - OAB:17.079-B, SONIA REGINA 

MARTINEZ HOFFMANN - OAB:16.723-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - OAB:41766 PR, 

GUSTAVO REZENDE MITNE - OAB:52997 PR, IZILDA APARECIDA 

MOSTACHIO MARTIN - OAB:SP 67.524, JOSE ELI SALAMACHA - 

OAB:10244 PR, LETICIA CRISTINA MAOSTACHIO PEREIRA - OAB:SP 

56.559, PAULO BIZ FARIA - OAB:75679PR

 Vistos, etc.

Ante a manifestação da perita (fl. 355), revogo a sua nomeação, realizada 

à fl. 298, e NOMEIO perito a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, sediada na Avenida Rubens de Mendonça n.º 1.856, sala 1.403, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000, telefone (65) 

3052-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br, devendo esta indicar 

profissional para proceder com a perícia, que deverá manifestar se aceita 

o encargo, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

 No mais, cumpra-se conforme item 04 da determinação de fl. 298/299 e 

344/346.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71777 Nr: 12482-45.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS, JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF POMBAL SERVIÇOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada, devidamente citada, não se 

manifestou nos autos. Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte 

exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25051 Nr: 1389-32.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDO BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FABIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o pedido feito pelo exequente às fls. 

274/277 foi endereçado ao TRF1, pugnando pelo deferimento da tutela de 

urgência em sede recursal, todavia, o processo já teve o trânsito em 

julgado, conforme certidão de fl. 255.

Lado outro, denota-se que o mesmo pedido já fora realizado e analisado 

por este Juízo às fls. 268/269.

Desta forma, remetam-se os autos ao INSS para que se manifeste acerca 

do cálculo apresentado pelo exequente às fls. 262/266.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1127 de 2710



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21936 Nr: 721-95.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI PRETTO - OAB:51420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GHELLER NETO - 

OAB:22499-RS, MARISTELA GHELLER HEIDEMANN - OAB:22443/RS, 

MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT, NIKI FRANTZ - OAB:56435/RS

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por ALDEMAR 

BECK em face de MARINA BOTTON BECK, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informou a perda do objeto da ação 

em razão da parte requerida não perceber verba alimentar por possuir 23 

anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o presente feito perdeu todo e qualquer 

resultado prático, tendo em vista que a parte não faz jus ao título de 

alimentos.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, e sem maiores 

delongas, julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22146 Nr: 956-62.2007.811.0010

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBB, IAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIKI FRANTZ - OAB:56435/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por ALDEMAR 

BECK em face de MARINA BOTTON BECK, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informou a perda do objeto da ação 

em razão da parte requerida não perceber verba alimentar por possuir 23 

anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o presente feito perdeu todo e qualquer 

resultado prático, tendo em vista que a parte não faz jus ao título de 

alimentos.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, e sem maiores 

delongas, julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22147 Nr: 957-47.2007.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBB, IAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIKI FRANTZ - OAB:56435/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por ALDEMAR 

BECK em face de MARINA BOTTON BECK, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informou a perda do objeto da ação 

em razão da parte requerida não perceber verba alimentar por possuir 23 

anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o presente feito perdeu todo e qualquer 

resultado prático, tendo em vista que a parte não faz jus ao título de 

alimentos.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, e sem maiores 

delongas, julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65968 Nr: 1461-72.2015.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALILHA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BORGES NAVES - 

OAB:28817, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da parte requerente, para 

no prazo de 10 (dez) dias, retirar a certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1128 de 2710



 Cod. Proc.: 45911 Nr: 849-76.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRGEML, SRDOG, LDDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, retirar as cartas precatórias e comprovar as 

distribuições.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68934 Nr: 11505-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LEITE DA SILVA, MARIA LEONILDE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO CIRILO, MARCIA 

APARECIDA CIRILO, OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/O, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências deste 

Juízo, redesigno a audiência para o dia 20 de fevereiro de 2020 às 14h30.

No mais, observem-se as determinações do pronunciamento retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19039 Nr: 514-33.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

EMERSON ELEMAR FRUEHAUF, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA, ODÍLIO LIBRELOTTO, ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - OAB:9707-A/MT, Ilion 

Fleury Neto - OAB:31561/GO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - 

OAB:OAB/PR 40.919, MÁRCIO EDUARDO MORO - OAB:41303, MARCIO 

EDUARDO MORO - OAB:41303/PR, MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4.628-A, MIRIAN DE QUEIROZ COSTA - OAB:9805/MT, PAULO 

LEANDRO DIETER - OAB:29077/PR, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO, 

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18.445/PR, THIAGO AFONSO 

SANTOS ESTRELLA - OAB:22853/GO

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Beatriz Freitas Costa 

em face de Dsr Logistica e Transporte Eireli e outros, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

As partes entabularam acordo extrajudicial (fls. 801/802), oportunidade em 

que pugnam por sua homologação e a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando o feito, verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes às fls. 301/302, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC.

Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos as contas bancárias a fim de possibilitar o levantamento 

dos valores depositados na conta única.

Após, com os dados bancários, expeça-se o competente alvará de 

levantamento.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas e anotações.

Custas pela parte executada.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16123 Nr: 620-29.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816, JOÃO BARROS FERREIRA JÚNIOR - OAB:7002/MT

 Vistos etc.

 A parte exequente requereu a expedição de certidão de crédito uma vez 

que a empresa executada encontra-se em recuperação judicial, portanto, 

necessita do referido documento para que possibilite a sua habilitação 

naqueles autos.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos planilha atualizada do crédito até a data do 

deferimento da Recuperação Judicial.

Aportado aos autos, expeça-se de certidão de crédito em favor da 

exequente para os devidos fins legais.

Por fim, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 76707 Nr: 1008-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA VERNIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 Vistos etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências deste 

Juízo, redesigno a audiência para o dia 20 de fevereiro de 2020 às 15h00.

No mais, observem-se as determinações do pronunciamento retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Jaciara/MT, 16 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101826 Nr: 6961-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PINTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 134892 Nr: 4546-27.2019.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acerca do pedido de habilitação de crédito, intime-se a Recuperanda para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em seguida, pelo mesmo prazo, manifeste-se o senhor administrador 

judicial.

Após, colha-se o parecer do Ministério Público.

Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 135940 Nr: 5028-72.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Relojoaria Seiko Ltda, ROGÉRIO BORGES TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIELLY BRISSON HENRIQUE 

CARDOSO - OAB:26429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando a petição inicial denoto que o embargante pede a concessão 

da assistência jurídica gratuita, contudo, em análise à declaração de 

imposto de renda do embargante, verifico que lhe foi repassado a média 

mensal de R$ 4.207,02 referentes a rendimentos isentos de tributos e, 

ainda, R$ 17.712,00 referentes a rendimentos tributáveis.

Destaco que conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

Assim, o citado artigo 98 e os seguintes do CPC, os quais tratam da 

assistência judiciária aos necessitados, devem ser interpretados tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos.

Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se o embargante para completar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando documentos idôneos a comprovar a 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das 

custas e despesas processuais iniciais.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84284 Nr: 4307-28.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17334 Nr: 1906-42.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA MURILA DE QUEIROZ CARVALHO, 

ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo de 60(sessenta) dias, 

requerido pela parte autora à fl. 133. Assim, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se nos autos e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1755 Nr: 569-62.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os presentes autos ficaram paralisados por um 

período de 10(dez) anos, sem qualquer manifestação da parte Autora. 

Assim, faço expedir intimação do advogado da parte autora via DJE, para 

no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90866 Nr: 1799-75.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LINA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 2274-36.2014.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

Ante o exposto pelo credor à fl. 27, proceda a Sra. Gestora com a 

substituição da certidão de crédito de fl. 11 por uma cópia, entregando a 

ele o documento original.

Intime-o para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a secretaria para 

retirar o referido documento.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34466 Nr: 2022-72.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 60(sessenta) dias, requerido 

pelo inventariante às fls. 119/120. Assim, faço expedir intimação da parte 

Autora, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55886 Nr: 364-71.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 1130-61.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FONSECA DA COSTA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58874 Nr: 28465-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERSERV - COOPERATIVA DE 

TRABALHOS MÚLTIPOS, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR COSTA LEITE - OAB:8.592, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Sem 

custas.Assim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 18 de dezembro de 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78480 Nr: 1631-10.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos e requererem 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 2747-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ARRUDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DE OLIVEIRA SILVA 

SHILINKERT - OAB:208.322-SP, LUCIANO DA SILVA BURATTO - 

OAB:179.235-SP

 Autos nº 2747-51.2016.2018.811.0010Código 81134Vistos, etc..., 

contudo, deixou de fazê-lo, apenas manifestando-se meses após seu 

prazo, trazendo aos autos a cópia do comprovante de depósito ....Posto 

isto, DEFIRO a penhora online no valor de R$2.764,71 (dois mil setecentos 

e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), nas contas da parte 

executada FIDC NPLI – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, inscrita CNPJ nº 

09.263.012/0001-83.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão permanecer 

indisponíveis.Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a constrição quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo de penhora o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 917, §1º, do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório 

com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis para localizar bens que possam garantir o crédito 

pretendido, sob pena de suspensão do feito, conforme o artigo 921 do 

CPC.Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74171 Nr: 189-09.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MUNICÍPIO 

DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, ADILSON COSTA FRANÇA, 

JESUS CABRAL GALINDO, ALICIO PRATES FILHO, CANUTO DO 

NASCIMENTO, HAMILTON DOS SANTOS,, SIRLEI APARECIDA SOARES, 

APLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA 

LTDA- ME, ALBERTO ROSARIO GERTRUDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Considerando que os requeridos Hamilton dos Santos e Sirlei Aparecida 

Soares foram notificados por edital (ref. 69), deixando transcorrer o prazo 

assinalado para resposta, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC e Parágrafo único, devendo 

ser esta intimada a apresentar a respectiva defesa, a fim de se evitar 

eventuais alegações de nulidade.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara - MT, 18 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 12399-29.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, foi designado o dia 12 de março de 2020, às 

08h:35min. para realização de Perícia Médica com a perita nomeada Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, realizar-se-a no Edificio do 

fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94811 Nr: 3652-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA E CIA LTDA, 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, IEDA BASTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, GUSTAVO R.GOES NICOLADELLI - OAB:MT/17.980-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários designada Sessão de Conciliação para o 

dia 04/03/2020 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82406 Nr: 3430-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA, ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONTÉCNICA 

CONSULTORIA TÉCNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Queiroz Borges 

Testa - OAB:83.492 - MG, BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - 

OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação ao recurso de apelação. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87584 Nr: 77-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA E CIA LTDA, DANILLO 

OLIVEIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação 

da dívida, na forma do §3° do artigo 533 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Jaciara, 08 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90677 Nr: 1704-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORAL SEFURANÃA E MEDICINA DO 

TRABALHO LTDA, ANDERSON MARTINS DA SILVA, LABORAL SEG.MED. 

DO TRABALHO, LUZINETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1704-45.2017.811.0010 – Cód. 90677

Exequente: FAZENDA PÚBLICA

Executado: ANDERSON MARTINS DA SILVA

Vistos etc,

 Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, em desfavor de ANDERSON MARTINS DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Depreende-se dos autos que o executado quitou o débito antes da 

efetivação da citação, conforme informado a ref. 16.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Conforme atesta o exequente (ref. 16) o executado efetuou o pagamento 

do débito que ensejou a presente ação.

É de reconhecer-se, assim, que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Incabível a condenação do executado ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, eis que o pagamento do débito 

ocorreu antes da citação do devedor.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.C.

 Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90993 Nr: 1865-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER DE MELO 

E CIA LTDA EPP, TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER DE MELO, ROBSON 

CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não foram localizados bens do devedor, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 

1º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61133 Nr: 3770-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTÁVIO BOAVENTURA PEREIRA, 

ANDRESSA FERNANDA MENDONÇA PEREIRA, BANCO BRADESCO S/A, 

SATURNINO VITORIO DA SILVA, JOÃO GUTEMBERG ALVES FERREIRA, 

EMILIA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] .VI - Certificado o decurso do prazo de manifestação dos citados por 

edital, remetam-se os autos à Defensoria Pública que fica desde já 

nomeada como curador especial daqueles que, citados na via editalícia, 

não se manifestarem nos autos.VII - Intime-se deste despacho.VIII - 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105042 Nr: 8662-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA ME, ARLEY BRITO, Wellington Rufino de Brito, JOSE RUFINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8662-47.2017.811.0010

Código 105042

Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de ref. 17, intime-se o exequente 

PESSOALMENTE, por meio de seu(s) procurador(es) para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e posterior remessa dos autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86907 Nr: 5569-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5569-13.2016.811.0010
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Código 86907

Vistos, etc.

Intime-se a exequente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição acostada pelo executado à ref. 54.

Nada postulado, certifique-se.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 91831 Nr: 2294-22.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DONIZETE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2294-22.2017.811.0010

Código 91831

Vistos, etc.

Diante da necessidade de realizar perícia médica, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Designo o dia 12 de março de 2020, às 08h50min para realização da 

perícia.

 Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

 Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para, em até 15 (quinze) dias antecedente à pericia, 

apresentem os respectivos quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 89691 Nr: 1214-23.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para conceder a autora o benefício de 

prestação continuada de amparo ao idoso, previsto pelo artigo 20 da Lei 

8.742/93, no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, e 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC..Atendendo ao disposto no Provimento 

80/2008 – CGJ, especifico as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício.I - nome da segurada: LUZIA FERREIRA DOS 

SANTOS II- benefício concedido: PRESTAÇÃO CONTINUADA DA 

ASSISTENCIA SOCIAL À PESSOA IDOSA (LOAS);III - renda mensal atual: 

VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO;IV - Data de início 

do benefício: (16 DE MAIO DE 2016) – DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO (FL. 31).V - Data do início do pagamento: 30 DIAS APÓS 

O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 94941 Nr: 3714-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VEANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VINICIUS DE MORAES - 

OAB:/MT19.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil.Nos termos do §2ª do art. 485, NCPC, condeno o requerente 

ao pagamento das custas e dos honorário sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da causa.Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 94773 Nr: 3632-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3632-31.2017.811.0010

Código 94773

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (art. 

485, III, § 1° CPC).

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96018 Nr: 4213-46.2017.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES MONÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4213-46.2017.811.0010

Código 96018

Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de ELAINE CRISTINA 

DOS SANTOS TAVARES, partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença, e que a multa diária executada é 

inexigível e excessiva.

 Assim, postulou pela correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante.

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve concordância pela exequente/impugnada, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, à 

ref. 54.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedido o rpv e, juntada aos autos as informações nos termos dos 

Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o 

depósito dos valores devidos, proceda a Senhora Gestora, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83277 Nr: 3819-73.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FERREIRA CONFECCOES - ME, 

WANDERLEY FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3819-73.2016.811.0010

Código 83277

Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de ref. 26, intime-se o exequente 

PESSOALMENTE, por meio de seu(s) procurador(es) para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e posterior remessa dos autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 3533-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE ROCHA DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62898 Nr: 474-36.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO JORDÃO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte embargante, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 63 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62677 Nr: 379-06.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, JOSÉ 

EDISON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da exceção de 

pre-executividade e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68934 Nr: 11505-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LEITE DA SILVA, MARIA LEONILDE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO CIRILO, MARCIA 

APARECIDA CIRILO, OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/O, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos requerentes, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49863 Nr: 1644-48.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:16154/O, Cid Robson Bolonhese - OAB:11699, DOUGLAS 

RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 30(trinta) dias, requerido pela 

parte Exequente. Assim, faço expedir intimação ao advogado da parte 

autora via DJE, para, no prazo de 10(dez)dias, manifestar-se e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 1000-71.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDP, MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, DIONILDO GOMES CAMPOS - OAB:3302/MT, Victor Meira 

Borges - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes executadas, para 

no prazo legal, pagarem a quantia descrita na petição de fls. 216/221, e/ou 

querendo, apresentarem impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26814 Nr: 288-23.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, embora conste na petição de fl.101, menciona a 

juntada da comprovação da distribuição da carta precatória, esta não 

acompanho a referida petição. Assim, faço expedir intimação ao advogado 

da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, comprovar nos 

autos a distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26095 Nr: 2645-10.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINELZA MARIANO PORTO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte requerida via DJE, para no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar nos autos, acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 21514 Nr: 297-53.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER HAUBRICHT PINHEIRO COMÉRCIO, 

VAGNER HAUBRICHT PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:5351, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VINICIUS DE MORAES 

- OAB:19046/O

 Cód. 21514

Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor de Vagner Haubricht Pinheiro Comércio e Vagner 

Haubricht Pinheiro, todos devidamente qualificados.

 O feito foi extinto pelo pagamento (fls. 127/133).

A central de arrecadação certificou a inexistência de condenação em 

custas processuais em 09/11/2018 (fl. 137), todavia, o executado foi 

inscrito na dívida ativa, pelo inadimplemento das custas e taxas judiciais, 

conforme protesto de fl. 141.

Assim, requer que seja oficiado o Cartório do 2º Ofício de Jaciara/MT para 

proceder à baixa no referido apontamento, ante a ausência do débito.

Pois bem, compulsando os auto, denota-se que assiste razão ao 

executado, uma vez que não consta no presente feito condenação em 

custas, conforme sentença prolatada às fls. 127/133.

Portanto, ante a inexistência do referido inadimplemento, oficie-se o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca para proceder à baixa definitiva do 

protesto de fl. 141, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 107051 Nr: 9624-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BISPO DE CAMPOS -ME , DANIEL 

BISPO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de suspensão do feito (ref. 46), eis que juridicamente 

plausível.

Assim, deverá permanecer suspenso o presente feito pelo período de 15 

dias, a contar da data da juntada do pedido, qual seja 08/01/2020.

Decorrido o prazo supramencionado, manifeste-se a parte autora 

independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92453 Nr: 2587-89.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação da parte 

requerida via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos autos, a 

cerca da juntada do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91251 Nr: 8642-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, 

manifestar-se acerca da juntada da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 1537-91.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100237 Nr: 6269-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HERMANNY - 

OAB:103811 RJ

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Executada para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 557,83, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 26. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 144,43. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26584 Nr: 15-44.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, retifique-se a capa dos autos, fazendo registrar que o feito 

se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que a exequente não fora intimada da 

petição de fl. 96/97, assim sendo, postergo a apreciação do pedido de fl. 

114.

Requerido cumprimento definitivo de sentença pelos exequentes (fls. 

96/97), intime-se a executada por meio de seu Patrono, via DJE, para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4173 Nr: 1183-67.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ARISTEU BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, 

ELAINE ARENHART DE VLIEGER, IVETE DE FÁTIMA FERST BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55040 Nr: 3457-76.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGS, AGS, FRGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da impugnação á execução. É o que me cumpri certifica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45166 Nr: 19-13.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO FONTANA, JOÃO AUGUSTO 

DE OLIVEIRA, LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVALDO S. STRINGHETA 

- OAB:3517-B

 Certifico e dou fé que, a parte exequente devidamente intimada, não 

apresentou o comprovante da guia do pagamento. Certifico ainda que, 

faço expedir intimaçãoa parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001662-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO RATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA BARBOSA DA SILVA FRANCO (RÉU)

LUIZ MIGUEL FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001662-08.2019.8.11.0010. Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e sua emenda. Inicialmente, tendo em vista que restou 

comprovado a situação de hipossuficiência do exequente, conforme 

documentos anexos ao Id. 24174884, DEFIRO a concessão de assistência 

jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do 

CPC. Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem 

o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário advocatício, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação do executado e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via 

do mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora 

de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar os executados 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, § 

1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. No caso de integral pagamento no prazo de três 

(03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão. Para o 

cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC. Desde já, determino que o 

exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001840-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DE MARTIN GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001840-88.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade híbrida 

ajuizada por ADALBERTO DE MARTIN GOMES em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, litigantes já qualificados na 

petição inicial. Com inicial vieram os documentos. Recebida a inicial (ID. 

14639749) foi deferido as benesses da justiça gratuita ao requerente. 

Entre um ato e outro, ao vislumbrar a renda auferida pelo autor, este foi 

intimado à comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de revogação 

da benesse. (ID. 21052949). A requerente, então, trouxe seu holerite 

informando que embora conste o valor de R$ 5.000,00, o valor liquido 

mensal que recebe é de R$ 2.364,12 (ID. 21506441). Vieram-me os autos 

conclusos. Pois bem. A Constituição Federal é muito clara quando trata da 

assistência jurídica gratuita, prevendo expressamente que o Estado a 

prestará aos indivíduos que comprovarem a insuficiência de recursos. É 

de notório conhecimento que a Carta Magna ocupa o topo da pirâmide 

hierárquica das normas, pelo que nenhuma norma do ordenamento jurídico 

pode se opor a ela. Além disso, a Lei Maior está no centro do ordenamento 

jurídico, o que significa que suas previsões refletem e servem como ponto 

de partida para todas as demais normas e ramos nele existentes. Neste 

viés, não é possível afastar a necessidade constitucional de comprovação 

da insuficiência de recursos com fundamento em lei inferior na hierarquia 

das normas do ordenamento jurídico brasileiro. Assim, embora conste no 

holerite do requerente que este recebeu o valor liquido de R$ 2.364,12 no 

mês de junho do 2019, denota-se que houve um desconte referente ao 

adiantamento salarial dele no valor de R$ 2.167,20, ou seja, o autor auferiu 

neste mês o valor liquido de R$ 4.531,32, caindo por terra a miserabilidade 

alegada. Por fim, ainda vale ser destacado dois pontos, primeiro que a 

declaração de pobreza é documento unilateral emitido pela parte e, 

portanto, não pode servir como prova da miserabilidade, visto que é mera 

declaração que no presente caso ainda contraria os indícios citados no 

parágrafo anterior e segundo que as custas e taxas judiciais possuem um 

caráter evidentemente tributário, pelo que o Poder Judiciário não pode 

coadunar com o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de 

gratuidade, pois a prática conduz indubitavelmente a lesões ao erário. 

Pelas razões expostas, obedecendo ao artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, REVOGO a concessão do beneficio da assistência 

jurídica gratuita, concedida à ID. 14639749; portanto, INTIME-SE o 

requerente para recolher as custas e taxas judiciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Todavia, com base no artigo 98, §6º, do CPC, que 

prevê a possibilidade do Juiz, conforme o caso, conceder o parcelamento 

das despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso 

do procedimento, FACULTO à parte o recolhimento das custas e taxas 

judiciais de ingresso em 03 (três) parcelas mensais, devendo a primeira 

ser recolhida no prazo acima assinalado e as demais dentro dos 30 (trinta) 

dias subsequentes ao vencimento de cada parcela. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de 

dezembro de 2019. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109289 Nr: 834-63.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO MOREIRA, LEONARDO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5.234-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RICARDO MOREIRA, Cpf: 

12898905607, Rg: 19532891, Filiação: Angela Aparecida Moreira, data de 

nascimento: 19/12/1995, brasileiro(a), natural de Várzea da Palma-MG, 

solteiro(a), autônomo, Telefone 66-99960-3975 e atualmente em local 

incerto e não sabido LEONARDO SILVA, Cpf: 77887549191, Rg: 

1057089-6, Filiação: Zelia Ribeiro Silva e Geraldo Orlando Silva, data de 

nascimento: 06/06/1976, brasileiro(a), natural de Itambacuri-MG, 

convivente, professor, Telefone 66-99219-1467. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR PAULO RICARDO MOREIRA, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso no artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006 

e, por conseguinte, ABSOLVÊ-LO dos crimes do artigo 35, cabeça, da Lei 

Federal n° 11.343/2006 e art. 12, da Lei Federal n. 10.826/03 e CONDENAR 

LEONARDO SILVA como incurso no crime do artigo 12, da Lei Federal n. 

10.826/03 e, por conseguinte, ABSOLVÊ-LO dos crimes do artigo 33, 

cabeça, c.c. artigo 35, cabeça, ambos da Lei 11.343/2006.Em obediência 

ao princípio da individualização da pena, passo a dosar-lhes a respectiva 

pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto no artigo 68, 

cabeça, do Código Penal.I – DO RÉU: PAULO RICARDO MOREIRA (art. 33, 

cabeça, da Lei Federal n. 11.343/06)Analisadas as diretrizes do artigo 59, 

do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade reprovável, porém, normal à espécie, nada tendo a 

valorar em seu desfavor; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que 

não há registros de sentença condenatória com o trânsito em julgado 

contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua 

conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; 

poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão 

pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do delito é o 

próprio do tipo; as circunstâncias e consequências em que ocorreu o 

delito são graves, porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima 

não contribuiu para o crime. À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei Federal n° 

11.343/06) em 05 (cinco) anos de reclusão e multa.Concorre a 

circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea 

“d”). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo 

legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao 

disposto na súmula 231 do STJ.Não concorrem circunstâncias 

agravantes.Concorre a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da 

Lei Federal n° 11.343/06, haja vista ser o acusado primário, de bons 

antecedentes, bem como por não haver nos autos informações de que ao 

réu dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa, 

razão pela qual diminuo a pena anteriormente imposta no patamar de 2/3 

(dois terços), restando ao mesmo, nesta fase, em 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses de reclusão, e no pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa, 

valorando o dia-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.Não concorrem causas de aumento da pena.Assim, aplico ao 

réu PAULO RICARDO MOREIRA a pena privativa de liberdade no patamar 

de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 180 

(cento e oitenta) dias multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo 

vigente à época dos fatos e corrigidos na data do efetivo pagamento, que 

a torno definitiva em decorrência da inexistência de circunstâncias outras 

que possam modificá-la.Tendo em vista que o Pleno do Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do 

regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e 

equiparados, bem como considerando a pena aplicada, fixo o REGIME 

INICIAL ABERTO para cumprimento da pena, ante o que dispõe o artigo 33, 

§ 2º, alínea c, do Código Penal.Nesse sentido é o posicionamento dos 

tribunais superiores:“DIREITO PENAL. REGIME INICIAL PARA 

CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. É possível a fixação de 

regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena 

imposta ao condenado por tráfico de drogas. O STF declarou a 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com redação 

dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando a obrigatoriedade do regime inicial 

fechado para os condenados por crimes hediondos e por aqueles a eles 

equiparados, como é o caso do tráfico de drogas. Precedentes citados do 

STF: HC 111.247-MG, DJe 12/4/2012; HC 111.840-ES, DJe 2/2/2012 ; do 
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STJ: HC 118.776-RS, DJe 23/8/2010, e HC 196.199-RS, DJe 14/4/2011. 

EREsp 1.285.631-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 

24/10/2012.” - Negritei“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 

SANÇÃO INFERIOR A 04 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 

VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS 

PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. Paciente condenada à pena de 02 anos e 

01 mês de reclusão, como incursa no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, 

porque presa em flagrante no dia 04/07/2011, no Aeroporto Internacional 

de Foz do Iguaçu/PR, na posse de 1.855g de cocaína. 2. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a 

obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes 

hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime 

inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos 

do Código Penal. 3. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado na 

espécie, considerando-se o quantum de pena definitiva aplicada (inferior a 

04 anos) e a existência de uma circunstância judicial desfavorável. 4. As 

instâncias ordinárias reconheceram que, no caso em apreço, a conversão 

da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos não se mostra 

socialmente recomendável, tendo em vista a quantidade, a natureza e a 

forma em que foi acondicionada a droga apreendida. E a via estreita do 

writ é inadequada para afastar esse entendimento, não obstante a edição 

da Resolução n.º 05/2012, do Senado Federal, na qual foi suspensa a 

execução da parte final do art. 33, § 4.º, da lei n.º 11.343/06, que vedava 

a concessão da benesse. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente 

concedida a fim de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade da Paciente.”(STJ: HC 248461 / PR; Quinta 

Turma; Relatora Ministra Laurita Vaz, Julgamento 06/11/2012; DJe 

16/11/2012) - NegriteiEm consonância com o entendimento dos Tribunais 

Superiores, verifica-se que a pena privativa de liberdade aplicada não é 

superior a quatro anos, aliado ao fato de o réu não ser reincidente, assim 

como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de 

uma hora por dia de condenação, e no pagamento de Prestação 

Pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente a época do fato 

delituoso, devendo a mesma ser depositada em conta específica criada 

para tal fim, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ/MT.Ao Juízo da 

Execução, que será no caso o próprio Sentenciante, após o trânsito em 

julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá 

indicar a entidade que será realizada a prestação de serviços à 

comunidade, bem como a conta única para fins do depósito.Deixo de 

aplicar o instituto da suspensão condicional da pena ante a previsão 

expressa no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Com fundamento no artigo 

387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo o réu o direito de 

recorrer em liberdade em razão do regime inicial aplicado para o 

cumprimento da pena, bem como por não existirem motivos ponderosos à 

decretação da custódia preventiva.II –DO RÉU: LEANDRO SILVA (art. 12, 

da Lei Federal n. 10.826/03)Analisadas as diretrizes do artigo 59, do 

Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, 

nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes; não há dados 

concretos nos autos para auferir a sua conduta social, razão pela qual 

não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a 

seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à pratica do delito são 

próprios do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, 

nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Assim, 

considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, 

fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 

multa.Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 

65, inciso III, alínea “d”). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi 

fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em 

observância ao disposto na súmula 231 do STJ.Não concorrem 

circunstâncias agravantes.Do mesmo modo, não concorrem causas de 

diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena fixada como 

definitiva.A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa 

de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 10 

(dez) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente à época do fato, devidamente corrigido.Em vista do quanto 

disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá 

cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime 

ABERTO.Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena 

privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o 

réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são 

favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 2 

(dois) salários mínimos vigentes à data do fato e devidamente corrigido, a 

ser depositado em conta única, nos termos do Provimento nº 005/2015 da 

E. Corregedoria Geral da Justiça/MT. Deixo de aplicar o instituto da 

suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no artigo 77, 

inciso III, do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, 

do CPP concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, haja vista 

terem sido concedidas nesta sentença a pena restritiva de direito em 

substituição, a pena privativa de liberdade, bem como por não existirem 

motivos ponderosos à decretação da custódia preventiva.Determino a 

perda em favor da União dos instrumentos do crime, bem como de seu 

produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelos 

agentes com a prática dos fatos criminosos, nos termos do artigo 91, do 

Código Penal.Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais em proporção.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se a guias 

de execução penal dos réus;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas 

identificações, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, 

parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 

1988;3)Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem 

como, à POLITEC e a INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa 

aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do 

Código Penal e artigo 686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e 

comunicações de estilo;Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 05 de novembro de 2019

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95726 Nr: 4078-34.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL SOUZA DA SILVA, Cpf: 

04590508184, Rg: 1882167, Filiação: Katia Sirlene Ferreira de Souza e 

Carlos Ferreira da Silva, data de nascimento: 02/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente, pedreiro, Telefone 

66-66694-5348. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos 

constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL SOUZA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, cabeça 

(Vítima Ataíde Lucas Cardoso de Souza), c/c artigo 129, §9° (Vítima 

Natália Camilo da Silva Lima), do Código Penal, na forma do artigo 69, do 

Código Penal, conforme sistemática do artigo 383, do Código de Processo 

Penal e, ABSOLVÊ-LO, do tipo previsto no artigo 147, cabeça, c/c artigo 

61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.Em obediência ao princípio da 

individualização da pena, passo a dosar-lhe a respectiva pena a ser 

aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do 
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Código Penal.I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO (art. 129, §9°, do Código Penal – Vítima Natália Camilo da Silva 

Lima).A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico 

é de 03 (três) meses a 03 (três) anos.Analisadas as diretrizes do artigo 

59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do 

tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez 

que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito 

em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir 

a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; 

poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão 

pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o 

próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, 

nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as 

circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de lesão corporal 

em análise em 03 (três) meses de detenção.Concorre à circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão 

espontânea), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base 

já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente 

imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.Não 

concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de 

diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, torno como definitiva a 

pena anteriormente dosada para o crime em análise.II – DO CRIME DE 

LESÃO CORPORAL (art. 129, cabeça, do Código Penal – Vítima Ataíde 

Lucas Cardoso de Souza).A pena prevista para o crime de lesão corporal 

no âmbito doméstico é de 03 (três) meses a 01 (um) ano.Analisadas as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com 

culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons 

antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças 

condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados 

concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não 

deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a 

seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias e 

consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não 

contribuiu para o crime. Analisando as circunstâncias judiciais, doso a 

pena base para o crime de lesão corporal em análise em 03 (três) meses 

de detenção.Concorre à circunstância atenuante prevista no artigo 65, 

inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal. Contudo, 

tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de 

atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na 

súmula 231 do STJ.Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, 

tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, 

torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em 

análise.III – DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do Código 

Penal).Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o 

réu condenado definitivamente à pena de 06 (seis) meses de 

detenção.Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código 

Penal, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, tendo em vista que o crime foi praticado mediante 

violência, o que impede a substituição nos termos do artigo 44, inciso I, do 

Código Penal.No presente caso, levando em consideração a pena privativa 

de liberdade definitivamente aplicada, à pena de 06 (seis) meses de 

detenção, entendo que é mais benéfico ao réu cumpri-la, visto que, se for 

concedido os benefícios da suspensão condicional da pena, o feito ficará 

suspenso por 02 (dois) anos, período este em que o acusado será 

submetido a condições de prova não existentes no cumprimento da pena 

em regime aberto.Assim, atento aos fundamentos expostos no parágrafo 

anterior, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu.Ante a 

pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

diante da ausência de pedido neste sentido.Por derradeiro, condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1.Expeça-se 

guia de execução penal do réu;2.Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida 

identificação, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, 

parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 

1988;3.Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, 

à POLITEC e a INFOSEG;4.Anote-se na FAC do réu;5.Procedam-se as 

demais anotações e comunicações de estilo;. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de novembro de 2019

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97137 Nr: 4721-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO APARECIDO DE SOUZA, Cpf: 

21489352830, Rg: 45.448.268-1, Filiação: Maria Conceição de Souza e 

Francisco Muniz de Souza, data de nascimento: 24/01/1983, brasileiro(a), 

natural de S. Miguel dos Campos-AL, casado(a), pedreiro, Telefone 

66-99658-9239. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

acusado ADRIANO APARECIDO DE SOUZA, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática do crime tipificado no artigo 306, cabeça, da Lei Federal 

nº 9.503/97.Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em 

estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 

da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de 

detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação par a dirigir veículo automotor.Analisadas as diretrizes do artigo 

59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à 

espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, haja 

vista que possui condenação definitiva por uso de drogas, que apesar de 

não mais configurar reincidência, nos termos do novel entendimento do 

STJ, é idônea a macular seus antecedentes; não há dados concretos nos 

autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar 

em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o 

motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é 

próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e 

consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não 

contribuiu para o crime.Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo 

Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. 

Juvpodium, 4ª edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada 

para o crime em análise varia de 06 (seis)meses a 03 (três) anos de 

reclusão, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas 

pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da 

pena máxima cominada (03 anos) da pena mínima cominada (06 meses) 

tem-se como resultado 2 (dois) anos e 06 (seis) meses ou 30 (trinta) 

meses. Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada 

circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 

(uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser 

acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do 

comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância 

neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando 

estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se 

tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os 

antecedentes serão valorados com a fração de 2/8 (dois oitavos).Neste 

sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da 

vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao 

revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1142 de 2710



de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que 

este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, 

o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto 

Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).Portanto, 

considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve 

valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão de se tratar de 

circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com 

a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima 

(1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 

(dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das 

penas abstratamente cominadas para o crime em análise (2 anos e 6 

meses ou 30 meses).Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas 

cominadas para o crime de embriaguez ao volante é de 2 anos e 6 meses 

ou 30 meses, logo, considerando o somatório das frações das 

circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), conforme já dito 

alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o 

montante de 07 meses e 15 dias (2/8 de 30 meses = 07 meses e 15 dias), 

devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena 

base.Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima 

cominada para o crime de embriaguez ao volante é de 06 (seis) meses, 

acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente 

incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 30 meses), tem-se que a 

pena base dosada para o crime em análise será de 01 (um) ano, 01 (um) e 

15 (quinze) dias de detenção e multa.Portanto, analisando-se as 

circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de furto em 01 

(um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e multa.Concorre a 

circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” 

(confissão espontânea), do Código Penal, razão pela qual, atenuo a pena 

em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, passando a dosá-la em 11 (onze) 

meses e 10 (dez) dias de detenção e multa.Não concorrem circunstâncias 

agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou de aumento de 

pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como 

definitiva para o crime em análise.Tem-se que a pena de multa guarda a 

devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o 

dia-multa com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio 

indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de 

dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa 

de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 

30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita 

Vaz, 5ª Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a 

melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se 

resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra 

proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de 

exasperação entre as penas.Neste sentido, tem-se que a fórmula 

matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:Pena-base privativa de 

liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima 

abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima 

abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela 

pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é 

igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena 

de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código 

Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código 

Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código 

Penal).Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à 

pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo 

cálculo reduzido à mesma base.Para facilitar o raciocínio, entenda-se por: 

Pena privativa de liberdade aplicada = 11 meses.Pena mínima 

abstratamente cominada = 06 meses.Pena máxima abstratamente 

cominada = 36 meses ou 3 anos.Pena de multa a ser calculada = variável 

“X”Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.Pena máxima de 

multa cominada no CP = 360 dias-multa.Portanto, o que se faz na primeira 

fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida 

da quantidade de dias-multa proporcionalmente.Assim, transportando-se 

para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em 

meses, teremos: 11-06/ 36-06 = X – 10 / 360 – 10.Procedendo-se a 

subtração da fração teremos: 5/30 = X – 10 / 350.Multiplicando-se cruzado 

para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 5 x 350 = 30X – 300. 

Avançando-se na multiplicação teremos: 1750 = 30X – 300.Isolando-se a 

variável “X” em um primeiro momento tem-se: 1750 + 300 = 30X. Nota-se 

que o 300 estava com sinal negativo (-), passando-se para antes da 

igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).Isolando-se 

definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo 

anterior, tem-se: X = 2050/30, logo, “X” = 68,33.Verifica-se que o 24 

estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para antes da 

igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de 

divisão.Portanto, desprezando-se as frações de dias e real (art. 11, do 

CPP) e guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de 

liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 68 (sessenta e 

oito) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo 

pagamento.Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código 

Penal, estabeleço o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa 

de liberdade.Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena 

privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o 

réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são 

favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 01 

(uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação 

pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato 

delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser 

depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos 

termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ. Consigno que o detalhamento 

das condições para o cumprimento da pena restritiva de direito será fixado 

em sede de execução de pena, através da competente audiência 

admonitória.Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da 

pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Ante a 

pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de 

fixar o quantum mínimo de indenização, em obediência ao princípio do 

contraditório, uma vez que não houve pedido neste sentido. Condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais.Ainda, 

obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293, ambos do CTB, 

determino a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

veículo automotor por período de 06 (seis) meses, devendo ser oficiado 

ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for 

domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se 

tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória, em 

conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB.Transitada em julgado 

a presente sentença, cumpra-se com as demais determinações supra. 

Inclusive, intime o réu a entregar em juízo a CNH em 48 horas. 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto Nacional de 

Identificação e inscreva-se o nome do acusado no rol dos culpados, 

expedindo-se Guia de Execução Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de novembro de 2019

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83230 Nr: 3793-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERNANDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER FERNANDO SILVA, Cpf: 

05634550122, Rg: 262129944-6, Filiação: Gesilene Aparecida Silva, data 

de nascimento: 25/12/1993, brasileiro(a), natural de Juscimeira-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 8140-8108. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 
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consequência, CONDENO o acusado EDER FERNANDO SILVA, qualificado 

nos autos, pela prática do delito tipificado no artigo 342, §1º, do Código 

Penal Brasileiro.Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em 

estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez 

que o réu faltou com a verdade em sua oitiva judicial, que visava apurar 

crime gravíssimo (homicídio), além de desacreditar a fé pública dos 

agentes policiais, insinuando que os mesmos “estariam de armação”, 

razão pela qual deve ser sopesado a seu desfavor; é possuidor de maus 

antecedentes, uma vez que registra duas condenações definitivas, sendo 

que uma duas delas teve o seu trânsito em julgado antes dos fatos que se 

apuram nestes autos (Código 57403), que será valorada como 

reincidência, e a outra, por fato praticado anteriormente ao que se apura 

nestes autos (Código 63513), que será valorada como maus 

antecedentes. Nesta toada, a novel jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça admite a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao 

crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em 

data posterior ao ilícito apurado (Neste sentido: EDcl no AgRg nos EDcl 

nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018). Portanto, devem os maus 

antecedentes serem sopesado em desfavor do réu; não há dados 

concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não 

deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a 

seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu 

desfavor; quanto às consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; por 

fim, o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora 

sancionada.Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto 

Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. 

Juvpodium, 4ª edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada 

para o crime em análise varia de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão, logo, 

considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador 

(Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima 

cominada (3 anos) da pena mínima cominada (1 ano) tem-se como 

resultado 2 (dois) anos ou 24 (vinte e quatro) meses. Considerando que 

são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 

(um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 2 (duas) delas valoradas 

negativamente (2/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um 

oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, 

pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será 

apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados 

negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância 

preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão 

valorados com a fração de 2/8 (dois oitavos).Neste sentido “Diante disso, 

a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser 

valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a 

necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre 

as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar 

do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que 

tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença 

Penal Condenatória, página 119).Portanto, considerando que das 8 (oito) 

circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente quatro delas 

(2/8), sendo que uma, por se tratar de circunstância preponderante (maus 

antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria 

atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância 

neutra, logo, perfazendo o total de 3/8 (três oitavos), sendo esta a fração 

que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o 

crime em análise (24 meses ou 2 anos).Assim, considerando que o 

intervalo entre as penas cominadas para o crime de roubo é de 2 (dois) 

anos ou 24 (vinte e quatro) meses, logo, considerando o somatório das 

frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (3/8), 

conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como 

resultado o montante de 9 (nove) meses (3/8 de 24 meses = 9 meses), 

devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena 

base.Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima 

cominada para o crime de falso testemunho é de 1 (um) ano, acrescida do 

resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o 

intervalo da pena (3/8 de 24 meses = 9 meses), tem-se que a pena base 

dosada para o crime em análise será de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 

reclusão e multa.Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais doso 

a pena-base para o crime de roubo em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 

reclusão e multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes.Concorre a 

circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), razão pela 

qual agravo a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, passando a 

dosá-la em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.Não 

concorrerem causas de diminuição de pena.Concorre a causa de aumento 

prevista no §1º, do artigo 342, do Código Penal, razão pela qual, nos 

termos da fundamentação, aumento a pena dosada em 1/6 (um sexto), 

passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 17 

(dezessete) dias de reclusão, que a torno definitiva, ante a ausência de 

outras causas de aumento.Tem-se que a pena de multa guarda a devida 

proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa 

com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da 

proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa 

deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade 

(STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 

15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 

em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de 

RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao 

se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo 

resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as 

penas.Logo, a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a 

seguinte:Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) 

subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) 

dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em 

abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. 

em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o 

resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima 

de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de 

multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa 

cominada no Código Penal).Para fins de melhor equacionar a expressão, 

deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em 

meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.Para facilitar o 

raciocínio, entenda-se por: Pena privativa de liberdade aplicada = 28 

meses ou 2 anos e 4 meses.Pena mínima abstratamente cominada = 12 

meses ou 1 ano.Pena máxima abstratamente cominada = 36 meses ou 3 

anos.Pena de multa a ser calculada = variável “X”Pena mínima de multa 

cominada no CP = 10 dias-multa.Pena máxima de multa cominada no CP = 

360 dias-multa.Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na 

segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de 

dias-multa proporcionalmente.Assim, transportando-se para a fórmula 

supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, temos: 28 – 

12/ 36 – 12 = X – 10 / 360 – 10.Procedendo-se a subtração da fração 

temos: 16 / 24 = X – 10 / 350.Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo 

da devida proporção tem-se: 16 x 350 = 24X – 240. Avançando-se na 

multiplicação tem-se: 5.600 = 24X – 240.Isolando-se a variável “X” em um 

primeiro momento tem-se: 5.600 + 240 = 24 X. Nota-se que o 240 estava 

com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal 

contrário ou seja, positivo (+).Isolando-se definitivamente a variável “X” e 

já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se: X = 5.840/24, logo, “X” 

= 243,3333.Verifica-se que o 24 estava multiplicando a variável “X”, logo, 

passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática 

contrária, qual seja, de divisão.Portanto, guardando-se a devida proporção 

entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de 

multa será de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Forte em tais 

razões, fixo a pena de multa em 243 (duzentos e quarenta e três) 

dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo 

pagamento, desprezando-se as frações de dia e de real (art. 11, do 

Código Penal).Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o 

SEMIABERTO, conforte artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, uma vez que o 

réu é reincidente em crime doloso. Não há falar em substituição da pena 

privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena, uma vez que o 

réu é reincidente em crime doloso, além de ser valoradas negativamente a 

culpabilidade e os antecedentes, não preenchendo assim os requisitos 

dos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal.Ante a pena aplicada, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não 

estiver preso.Deixo de fixar o quantum mínimo de indenização, em 

obediência ao princípio do contraditório, uma vez que não houve pedido 

neste sentido. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 
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seguintes providências:1)Expeça-se a guia de execução penal do 

réu;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, 

III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão responsável pela 

estatística criminal, bem como, à POLITEC e a INFOSEG;4)Proceda-se ao 

recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, 

conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do CPP;5)Procedam-se 

as demais anotações e comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de novembro de 2019

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78208 Nr: 1545-39.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

01870604105, Rg: 1859766-1, Filiação: Pai Não Declarado e Mãe Elenice 

Pereira da Silva, data de nascimento: 30/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, casado(a), pintor, Telefone 66-8462-4303. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos 

constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na denúncia para CONDENAR o réu LEANDRO PEREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 147, cabeça, 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, ABSOLVÊ-LO, do tipo 

previsto no artigo 155, cabeça, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, 

inciso III, do Código de Processo Penal.Em obediência ao princípio da 

individualização da pena, passo a dosar-lhes as respectivas penas a 

serem aplicadas em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, 

cabeça, do Código Penal.A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 

(um) a 06 (seis) meses, ou multa.Analisadas as diretrizes do artigo 59, do 

Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, 

nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que 

não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em 

julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a 

sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; 

poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão 

pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o 

próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, 

nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as 

circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime de ameaça em 01 

(um) mês de detenção.Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena. 

Concorre a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, 

razão pela qual agravo a pena em 25 (vinte e cinco) dias, passando a 

dosá-la em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Não 

concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, 

torno como definitiva a pena anteriormente dosada.Nos termos do artigo 

33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime 

ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em 

vista que o crime foi praticado mediante violência, o que impede a 

substituição nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.No presente 

caso, levando em consideração a pena privativa de liberdade 

definitivamente aplicada, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias 

de detenção, entendo que é mais benéfico ao réu que cumpra a pena, 

visto que, se for concedido os benefícios da suspensão condicional da 

pena, o feito ficará suspenso por 02 (dois) anos, período este em que o 

réu será submetido a condições de prova não existentes no cumprimento 

da pena em regime aberto. Assim, atento aos fundamentos expostos no 

parágrafo anterior, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao 

réu.Ante a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, diante da ausência de pedido neste sentido.Por 

derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1.Expeça-se guia de execução penal 

do réu;2.Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 

Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3.Oficie-se ao órgão 

responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4.Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo;. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 07 de novembro de 2019

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132499 Nr: 3558-06.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVANIR DA SILVA, Cpf: 03901388192, 

Rg: 2248628-3, Filiação: Maria Laura da Silva, data de nascimento: 

27/11/1971, brasileiro(a), natural de Palotina-PR, casado(a), lavrador, 

Telefone 66-99659-7935. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 

TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT: CÓDIGO: n. 

132499; I.P.: n. 3558-06.2019.811.0010; SIMP.: n. 001607-037/2019. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor 

de Justiça subscrevente, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, 

e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa 

Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: DEVANIR da Silva, brasileiro, 

casado, lavrador, nascido no dia 27/11/1971, natural de Palotina/PR, filho 

de Maria Laura da Silva, residente e domiciliado na Rua Tapuias, nº 933, 

Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara, melhor 

qualificado à fl. 19-IP, pela prática do fato delituoso a seguir descrito: 

FATO: LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR Consta no incluso 

procedimento policial, que no dia 17 de novembro de 2018, na Rua 

Botocudos, Bairro Santo Antônio, neste município e Comarca de 

Jaciara/MT, o denunciado DEVANIR da Silva, com consciência e vontade, 

de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a 

integridade corporal da vítima Rosângela Nunes de Freitas, sua 

ex-convivente, causando-lhe as lesões constatadas no laudo de exame 

de corpo de delito de fls. 20/23. HISTÓRICO DOS FATOS Ressai dos 

autos, que a ofendida Rosângela foi convivente do implicado DEVANIR, e 
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encontravam-se separados há duas semanas antes dos fatos. Segundo 

apurado, na data dos fatos, a vítima estava no estabelecimento comercial 

“Lanchonete encontro dos amigos” com uma amiga, localizado no 

endereço acima descrito, quando então o implicado chegou no local, 

chamando Rosângela para ir embora com ele. A vítima se recusou e, 

nesse momento, o denunciado desferiu um tapa contra o seu rosto, 

fazendo com que ela caísse ao solo, causando as lesões descritas no 

laudo de exame de corpo de delito de fls. 20/23. Diante disso, a vítima 

dirigiu-se até a Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. 

Ante o exposto, DENUNCIO: DEVANIR da Silva já qualificado, como 

incursos nas penas do artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, II, “f”, todos do 

Código Penal, c/c artigo 5º, III, da Lei 11.340/2006. Requeiro, outrossim, 

seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo o denunciado citado 

para, querendo, apresente defesa, prosseguindo-se o feito até seus 

ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado na pena do 

artigo acima mencionado, notificando a testemunha e vítima 

infra-arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução. Jaciara/MT, 

07 de outubro de 2019. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA 

PROMOTOR DE JUSTI.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de DEVANIR DA SILVA, com incurso no artigo 129, §9°, 

c/c artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 5°, 

inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006. Presentes indícios suficientes de 

autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e 

para todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no 

mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado 

dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no 

prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 

2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

quando o acusado afirmar não possuir condições para contratar um 

advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se 

manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, 

atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 08 de novembro de 2019

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 134235 Nr: 4245-80.2019.811.0010

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECI SOBRINHO PAZ DA 

SILVA - OAB:24292/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de incidente de restituição de uma motocicleta Marca Honda, 

Modelo, valor pecuniário e ferramentas apreendidas nestes autos, 

formulado CB 600F Hornet, ano 2005, placa DRY-5757 – RENAVAM: 

864712855, Chassi: 9C2PC36005R002986, formulado por JOSIMAR DA 

SILVA OLIVEIRA.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido, ante a ausência de documento que comprove a propriedade do 

objeto (ref. 08).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O requerente JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA requereu a restituição de uma 

motocicleta, contudo, em que pese o requerente alegar ser proprietário do 

veículo apreendido, verifico que o mesmo não juntou aos autos qualquer 

documento comprovando a propriedade do bem, restando prejudicada a 

comprovação da titularidade do bem.

 Assim, INDEFIRO o pedido de restituição formulada por JOSIMAR DA 

SILVA OLIVEIRA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128304 Nr: 1927-27.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilton Gomes Rodrigues - 

OAB:14.443, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 Certifico e dou fé que foi agendada audiência para o dia 13/02/2020 às 

14h00 para oitiva das testemunhas ACIONE RODRIGUES DIAS e 

LOURESTE JOSÉ PEDRINI na Carta Precatória em trâmite na 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. Certifico mais que, encaminhei 

e-mail com link e senha bem como confirmado por telefone com a 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 91031 Nr: 1887-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

possuem interesse na realização de nova audiência de instrução e 

julgamento, uma vez que todos os atos foram realizados anteriormente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 61852 Nr: 20-56.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SOUZA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

 Considerando que o policial civil, Lauro Evaner Correa, encontra-se lotado 

na Comarca de Rondonópolis/MT, razão pela qual EXPEÇA-SE Carta 

Precatória para fins de sua oitiva. Ainda, no tocante à testemunha Antônio 

Carlos Ribeiro, verifica-se que a mesma não foi encontrada em 

decorrência de endereço insuficiente, razão pela qual DETERMINO que a 

Defesa informe o atual enderenço da mesma, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ou, no mesmo prazo, manifeste o desinteresse em sua oitiva. Cumpra-se. 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75297 Nr: 570-17.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILZA DE JESUS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do DR. MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA OAB/MT 

12,853-B/MT, para no prazo legal apresentar as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 49729 Nr: 1492-97.2012.811.0010

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONJA FARIA BORGES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DO 

REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - OAB:29.071/PR, GUSTAVO 

ALBERINE PEREIRA - OAB:54.908/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:56.722/PR, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729/MT, ROBERTA 

MARIARA PENTEADO - OAB:94.947 - OAB/PR

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR a 

acusada SONJA FARIA BORGES DE SÁ, devidamente qualificada nos 

autos, pela prática do crime previsto no artigo 312, cabeça, do Código 

Penal. Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a 

dosar as respectivas penas a serem aplicadas em estrita observância ao 

disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 135626 Nr: 4885-83.2019.811.0010

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Trata-se de medidas protetivas deferidas em favor da requerente MIRIAM 

NAJIB SABER HANNA, em razão de ter sofrido ameaças do requerido 

DANIEL DE ALMEIDA HANNA (ref. 04).

 O requerente apresentou pedido para que possa viajar com seu filho 

Khalil Saber Hanna entre os dias 19/12/2019 e 07/01/2020 para a cidade 

de Andradina/SP, alegando que a criança se encontra sob a guarda da 

genitora (ref. 19).

O Ministério Público deixou de opinar quanto a pedido (ref. 22).

É o relato.

Decido.

Pois bem! Em pese tenha sido determinado, dentre outras medidas, o 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a Lei 

Federal n. 11.340/2006, em seu artigo 23, inciso III, dispõe que tais 

restrições ocorrem SEM PREJUÍZO dos direitos relativos a bens, guarda 

dos filhos e alimentos.

Assim, a forma como se procederá a guarda, visitas, viagens, etc., devem 

ser discutidas através de procedimento específico para tal finalidade, que 

será processado na esfera cível, cujo Juízo competente é o responsável 

por examinar matérias atinentes ao direito de família.

ANTE O EXPOSTO, deixo de analisar o pedido do requerente DANIEL DE 

ALMEIDA HANNA, em razão da incompetência deste Juízo Criminal.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32742 Nr: 311-32.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCILENE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/MT, Jose Francisco de Azevedo Pontes - OAB:8502

 Certifico e dou fé que, foi designada Audiencia de Instrução a realizar-se 

no dis 30/01/2010, às 14:15 no Edificio do Fórum Des. José Vidal - Sexta 

Vara Criminal na Comarca de Cuiabá/MT para oitiva da testemunha do 

autor ZILDA ALVES DE ARAUJO conforme Oficio nº 4087/2019 

comunicando a distribuição e designação da audiencia juntada as fls. 363 

nos autos supra mencionados. Certifico ainda que fica Vossa Senhoria 

devidamente intimada via DJE para tal ato. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 132556 Nr: 3592-78.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDERSON DA SILVA GOETZ, EIVANJSON 

DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615/O, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - 

OAB:12.853-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 316, do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do réu EIVANJSON DIAS DE SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos.Por sua vez, com fundamento no artigo 

282, § 2º, do Código de Processo Penal, aplico as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, I, IV e V, c/c artigo 

325, II, ambos do Código de Processo Penal, por entender como 

necessário e adequado ao caso dos autos:A) COMPARECIMENTO 

MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES 

(ART. 319, I, CPP); B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA 

QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA 

A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO (ART. 319, IV, CPP);C) RECOLHIMENTO 

DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO A PARTIR DAS 19 HORAS E NOS 

DIAS DE FOLGA (ART. 319, V, CPP);Não obstante, deverá o acusado, ao 

aceitar as condições impostas, FORNECER, de modo claro e preciso, OS 

ENDEREÇOS E OS TELEFONES em que poderá ser encontrado, além de se 

COMPROMETER A COMPARECER MENSALMENTE PERANTE ESTE 

JUÍZO.Aceitas as condições, deverá o beneficiário ser advertido de que o 

descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição 

de mandado de prisão. Registro que a concessão da ordem liberatória não 

inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos 

concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto 

fático-probatório.Por fim, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público 

(ref. 74), devendo-se a secretaria deste Juízo expedir Carta Precatória 

aos endereços informações pelo parquet, a fim de ser realizada a oitiva da 
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vítima GILBERTO PEREIRA BARBOSA. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de EIVANJSON DIAS DE SOUZA, se por outro motivo 

não estiver preso. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104695 Nr: 8507-44.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ribeiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E

 Certifico e dou fé que foi agendada a data de 13/02/2020 às 14h20min 

para oitiva da testemunha MYLENA MARTINS GARCIA por meio de 

videoconferencia, na CP distribuída na 2ª Vara Criminal de Roo. Foi 

encaminhado e-mail com link e senha bem como confirmado por telefone 

na Comarca. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 136283 Nr: 5183-75.2019.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BRUNO RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido de revogação de prisão preventiva (ref. 19). É o breve 

relatório.Fundamento e decido.O pedido de revogação de prisão 

preventiva, não trouxe com ele qualquer fato novo que pudesse dar 

ensejo à revisão da decisão anterior que decretou a prisão, razão pela 

qual o pleito merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos 

expendidos na decisão anterior (13.12.2019...... Até o presente momento, 

os mesmos elementos indiciários que existiam no momento da decretação 

da prisão preventiva permanecem inalterados, portanto, na hipótese sob 

análise, entendo que não houve alteração fática que justifique a 

revogação. Registre-se, outrossim, a necessidade de garantir a ordem 

pública, bem como resguardar à integridade da vítima, já que em liberdade, 

o autuado representa clara ameaça à ofendida, pois, certamente 

continuará a persegui-la, o que ficou demonstrado ao descumprir as 

medidas protetivas imposta a ele. No caso em tela, a manutenção da 

prisão preventiva está justificada, tendo em vista o acatamento aos 

requisitos previstos no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, 

não se revelando viáveis ou efetivas outras cautelas menos drásticas, 

nos termos do art. 319 do CPP.Dessa forma, a manutenção da prisão 

preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, 

a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, que 

recebeu graves ameaças do autuado.Com tais considerações, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulado pela defesa de EVERTON BRUNO 

RODRIGUES BARBOSA e, consequentemente, mantenho a prisão 

cautelar.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134334 Nr: 4294-24.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDERSON GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) Sanderson Gomes de Souza para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a informação 

do(a) indiciado(a) que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. 

Lucas Henrique Mascarenhas.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 18 de dezembro de 2019.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117823 Nr: 28486-12.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIELMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 Certifico que, conforme juntada de despacho da 3ª Vara Criminal de São 

José dos Campos/SP nas fls. 432/436 informando que audiência da Carta 

Precatória para oitiva da test.-autor Ana Margarida de C. V. Ribeiro Longo 

foi redesignada para o dia 02/03/2020 às 13h15min, impulsiono os autos 

para intimar o patrono da denunciada Lielma Alves de Moraes, o Dr. José 

Marcilio Donega OAB/SP 71.241, para que fique ciente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136559 Nr: 5351-77.2019.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Otacilio Silverio Ferreira, MATHEUS SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17.805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos afim de intimar o advogado Dr. Nylvan José da Silva da 

decisão juntad as fls ref 06 para querendo manifestar no prazo legal. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128567 Nr: 2033-86.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Ribeiro da Costa, Cleiton Rodrigues de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 Certifico e dou f´re que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogadop DR. VENÃNCIO CORREA DOS SANTOS 
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JUNIOR OAB/MT 20399/O, via DJE da audiência por video conferência na 

Carta Precatória de Baracão-PR designada para o dia 26/03/2020 às 

13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99751 Nr: 5970-75.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI RESENDE FORTUNATO, 

KLEVERSON MARTINS DA SILVA, ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, Getulio Baldoino da Silva Terra Junior - 

OAB:15193, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127/O

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO aos Advogados DRS. DOUGLAS CRITIANO ALVES LOPES 

OAB/MT 15616 e DR. GERTULIO BALBINO DA SILVA TERRA JUNIOR 

OAB/MT 15193, via DJE, da audiencia por video conferência na Carta 

Precatória de Rondonópolis-MT designada para o dia 13/02/20 às 16hs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 499-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES LOPES, MARCELO DE 

OLIVEIRA, ELIANE CRISTINA LOPES, RODOLFO DA CRUZ ROSA, 

FERNANDA LOPES PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, Deyver Almeida dos Anjos - OAB:15310, LANNING 

PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder 

INTIMAÇÃO dos Advogados DRs. LANNING PIRES AMARAL OAB/MT 

20910/O E DR. DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB/MT 15310, via DJE da 

audiência por video conferência na Carta Precatória em Juscimeira-MT 

designada para o dia 05/02/2020 às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135017 Nr: 4614-74.2019.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL KRAVETZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. LANNING PIRES AMARAL OAB/MT 20.910 

da audiência designada para o dia 03/03/2020 ás 15h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135361 Nr: 4774-02.2019.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO DE MARTIN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACACIO ALVES NAVARRO - 

OAB:OAB/SP 112.120

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR.ACACIO ALVES NAVARRO OAB/MT 

112.120 da audiência designada para o dia 04/03/2020 ás 15h50min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MULLER JUNIOR ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 27624562 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 27624562 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 27635194 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1149 de 2710



para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON CARVALHO NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 27635233 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 27623970 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 27623970.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003386-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003249-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANI FARIAS DE ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB: 

MT10369-O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 08:20 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1150 de 2710



em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 10:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEDESVAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MAURO BOSCO CABRAL OAB: MT0008878A-B Endereço: 

desconhecido Advogado: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB: MT22657/O 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1232, RUA LUMA, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 10:40 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAEL CORREIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: WELIDA DE LIMA SILVA OAB: MT26226/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BRUNA ANDRADE BREDA OAB: MT26877/O 

Endereço: rua tabajara, 880, santo antõnio, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 17/03/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003392-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MATHEUS FIGUEIREDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BRUNA ANDRADE BREDA OAB: MT26877/O Endereço: 

desconhecido Advogado: WELIDA DE LIMA SILVA OAB: MT26226/O 

Endereço: tabajara, 880, santo antônio, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/03/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 
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processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARIA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 27642557 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 27642557 . .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA CELERI VIEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003415-97.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:JOAQUIM 

PEREIRA DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRES 

PAULA COSTA LEITE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 27646018 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 27646018 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.27658426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HONORIO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 27646897 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 27646897.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001138-11.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 19 de dezembro de 2019. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003373-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARTINS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Processo: 1003373-48.2019.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSUEL MARTINS DE PINHO RECONVINDO: OI S.A Vistos, 

etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante 

comprove sua residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a 

determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NAIARA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Processo: 1001635-25.2019.8.11.0010. 

REQUERENTE: ALINE NAIARA DE SOUZA ALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, determino o levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em 

nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BERTUOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003432-36.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:ALTAIR 

BERTUOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO MARQUES DE 

ABREU POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 

10:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003435-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003435-88.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO SCHNEIDER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

EDUARDO RODRIGUES DALEFFE POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON GILMAR FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003450-57.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:ALLYSSON 

GILMAR FERREIRA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003456-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY FRANCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003456-64.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:ROSILEY 

FRANCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000353-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26295420 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000865-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26279446 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000285-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26280605 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003099-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DA SILVA DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26310914 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 
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pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001567-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27692411 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000248-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETTI WELLINGTON BRANDANI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora acerca da 

certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002317-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARGARIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27529715 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003458-34.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE CAETANO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003459-19.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:MARLEIDE ROSA 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/03/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003461-86.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:LUCIVALDO DE 

OLIVEIRA ABADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003462-71.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:LUCIVALDO DE 

OLIVEIRA ABADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 29 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROBERTO BARBOZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003463-56.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:CICERO 

ROBERTO BARBOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003464-41.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:LAYANE DA 

SILVA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003465-26.2019.8.11.0010 POLO ATIVO:IGOR JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SEBASTIAO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUDWVINSKI CEARENSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-57.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FERNANDA 

LUDWVINSKI CEARENSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 2 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-42.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ARAUJO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-42.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JANETE ARAUJO 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-27.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARCOS 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 2 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-12.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARCOS 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 
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POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 2 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE EMILIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-94.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SOLANGE EMILIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 2 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-79.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIETE ROSA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-64.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000007-64.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS SOARES PINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 2 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MARCELINO ABRUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-41.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA 

DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: ADRIANA 

APARECIDA DOS SANTOS MARCELINO ABRUS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIANDRA MARTINS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000016-26.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA 

DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: ALECIANDRA 

MARTINS RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-11.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GARCIA VALENTIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000017-11.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA 

DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: ELIANE GARCIA 

VALENTIM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-93.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA 

DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: JANAINA LIMA 

DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

10:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA SOARES FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-78.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA 

DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: LIGIA SOARES 

FERNANDES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

08:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES LUCAS MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000020-63.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA 

DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: LOURDES 

LUCAS MORAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

08:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FLAVIO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-33.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ALEX FLAVIO 

RODRIGUES DOS PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERTONI 

DARI NITSCHE, EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-03.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000024-03.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FABIO PAULO 

DA COSTA LATORRACA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELIDA DE 

LIMA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MELO DE FRANCA FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000025-85.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

MELO DE FRANCA FERREIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BERTONI DARI NITSCHE, EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: 

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 8 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000027-55.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:BERTONI DARI 

NITSCHE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE 

CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 9 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MARCELO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000033-62.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:HENRIQUE 

MARCELO SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO 

AGUIAR TABOSA, POTYRA IRAE LOUREIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-24.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARLLON 

HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MENDES MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-83.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:RICARDO 

MENDES MARCAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLYSON 

BRAGA MENDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-68.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:DEYVISON 

NASCIMENTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERTONI 

DARI NITSCHE, EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-15.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MAXSUEL 

RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE AMARO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-97.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:THAISE AMARO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000064-82.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LUCINETE 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000065-67.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE LUIS BRITO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-74.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:IVONETE MARIA 

DA SILVA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELLY 

GARCIA DE LIMA, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA POLO PASSIVO: 

LOJAS AVENIDA LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-44.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOAO LUCAS 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-29.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VAGNER 

PEREIRA BERALDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-66.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY ANGELINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JI-PARANA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000078-66.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VALDECY 

ANGELINA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLIANDRO 

DA SILVA MOURA, LANNING PIRES AMARAL POLO PASSIVO: MUNICIPIO 

DE JI-PARANA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

08:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ROGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida RETRO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Processo: 1000071-74.2020.8.11.0010. 

REQUERENTE: IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos, etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte 

reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que 

a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Processo: 1000065-67.2020.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSE LUIS BRITO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte 

reclamante comprove sua residência por documento IDÔNEO e ATUAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que 

a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 
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indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIUVACI PRADO MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001633-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUFROSINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESTER FANNY BUENO (EXECUTADO)

ELIEL TORRES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28003556

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA CELERI VIEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28004346

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE APARECIDA RODRIGUES SOARES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28005962

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDO DA SILVA D ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28008094

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28008770

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)
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VALDIR PIERRE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000084-73.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:AIDE PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERTONI DARI NITSCHE, 

EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: MOTO CAMPO LTDA e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000085-58.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARCOS 

MOREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

CAITANO RAFAGNIN, ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN 

POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-43.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:WELIDA DE LIMA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELIDA DE LIMA SILVA POLO 

PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

JEAN C. R. SILVA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MAURO BOSCO CABRAL OAB: MT0008878A-B Endereço: AV 

ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, RUA LUMA 1222, CENTRO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000076-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VALERIA PEREIRA RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000085-58.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 
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POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-65.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ADRIANA VITOR 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000341-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26964065 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MARCELO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TULIO AGUIAR TABOSA OAB: MT25531/O Endereço: 

desconhecido Advogado: POTYRA IRAE LOUREIRO OAB: MT18910/O 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 512, Rua Potiguaras, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 e Intimação/Citação do 

Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR OAB: MT11264-O Endereço: RUA PEDRO 

CELESTINO, 441, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado 

Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes. O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do Promovido importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002602-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27858599.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONALDO DE OLIVEIRA AUGUSTINHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 27874578, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003073-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27922926.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003618-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27961554.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRILHAART JOIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28138607

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28130884 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000036-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KAROLINY DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28138931

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BERTUOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE GARCIA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT8343-O Endereço: desconhecido 

e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB: MT11264-O 

Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 441, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-010 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-42.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ARAUJO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB: MT27700/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-64.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUDWVINSKI CEARENSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-03.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: WELIDA DE LIMA SILVA OAB: MT26226/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FLAVIO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: 

MT22883/O Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 3617, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 08:30 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE EMILIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003435-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB: MT11677-O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ALLYSSON GILMAR FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT16250-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: WELIDA DE LIMA SILVA OAB: MT26226/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: PAULA ARAUJO COSTA OAB: MT23601/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BERTUOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000098-57.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JULIO CEZAR 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ROBSON 

PRATI POLO PASSIVO: JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003268-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO MAFORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

GRECOVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28153618

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CECILIA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000100-27.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SUELLEN 

CECILIA GONCALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

POLIANDRO DA SILVA MOURA, LANNING PIRES AMARAL POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VIANA ALVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28154319

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIANDRA MARTINS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.25154900

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA RAINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27834165 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002355-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27915344 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28055117 e seguintes.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28020919 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003516-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a impugnação ao valor da penhora de id n. 

28051093 foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da impugnação 

ao valor da penhora de id n. 28051093 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANO DE SOUZA LAMEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a impugnação ao valor da penhora de id n. 

28051466 foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da impugnação 

ao valor da penhora de id n. 28051466 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000472-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLARIS MARIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a impugnação ao valor da penhora de id n. 

28052309 foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da impugnação 

ao valor da penhora de id n. 28052309 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001231-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a impugnação ao valor da penhora de id n. 

28053490 foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da impugnação 

ao valor da penhora de id n. 28053490 .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 127756 Nr: 1676-09.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO GARDIM ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que nas ações penais privadas o querelante tem 

legitimidade para a propositura do instituto da suspensão condicional do 

processo (art. 89, da Lei 9099/95), bem como para se evitar futura 

alegação de nulidade, determino a intimação do querelante para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente nos autos acerca de seu 

interesse na aplicação do referido instituto.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 103656 Nr: 8005-08.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIDA CAMOLEZI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Decido.

PRELIMINARES

Rejeito a preliminar a preliminar de prescrição trazida na peça de 

resistência, na medida em que a prescrição atinge tão somente as 

parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação 

de cobrança ou de conhecimento, nos termos da Súmula 85 do STJ, por 
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ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda.

MÉRITO

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora.

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus ao pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Angularizada a relação processual, o MUNICÍPIO DE JACIARA apresentou 

contestação, conforme já delineado acima.

In casu, a parte reclamante é servidora do Município de Jaciara no cargo 

de Agente de Serviços Gerais, ou seja, o vínculo da parte autora se dá 

junto ao Poder Executivo Municipal.

Destarte, conforme já assinalado, há que se observar que a parte Autora 

é servidora do executivo MUNICIPAL e, por força da Lei Municipal 569 de 

02/02/1994, todos os cargos do Poder Executivo municipal tiveram suas 

tabelas de vencimento realinhadas, vejamos:

Art. 1º Esta Lei institui o PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS 

DOS SERVIDORES DA "ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E 

FUNDACIONAL" da Prefeitura Municipal de Jaciara.

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal, como também o Superior Tribunal 

de Justiça, entende que há limitação das diferenças salariais decorrentes 

da errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a 

reestruturação de carreira do servidor.

 Colaciono julgado do STJ nesse sentido:

 “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE 

VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da 

errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a 

reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das 

proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem 

quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na 

interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta há mais de 

cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor 

embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. Embargos de 

declaração acolhidos, com efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no 

REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015).

Logo, os servidores públicos do Poder Executivo MUNICIPAL, sofreram 

Reestruturação da Carreira dos Profissionais com realinhamento dos 

vencimentos em 02 de fevereiro de 1994.

Assim, à luz, portanto, do precedente mencionado, a reestruturação do 

sistema remuneratório dos profissionais, deve ser levada em conta como 

termo final para a incidência de eventuais reajustes, à medida que, 

naquela oportunidade, a remodelagem do vencimento resultou na 

regularização tanto das perdas oriundas da inflação, quanto daquelas 

decorrentes da conversão monetária dos salários.

 Dessa forma, se houvesse diferenças a serem apuradas e 

eventualmente devidas, seriam anteriores à Lei 569 de 02/02/1994, e 

estas estariam prescritas, uma vez que entre a entrada em vigor da 

referida lei em fevereiro de 1994 e a distribuição do feito, transcorreu 

lapso temporal superior a 5 (cinco) anos.

 Esse é o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO (ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). 

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE 

VENCIMENTOS. Conversão em URV (Lei Federal nº 8.880/94). Conversão 

de salários em URV que deveria ter sido feita na data do efetivo 

pagamento.

 Disposições legais que se aplicam aos servidores de todas as esferas de 

governo. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei nº 8.880/94 

tem caráter nacional, por disciplinar sobre o sistema monetário, de 

competência privativa da União. Entretanto, o STF, no julgamento de mérito 

do RE 561836 -tema de repercussão geral nº 5- fixou, como termo final do 

direito, eventual reestruturação da carreira a que pertence o servidor. 

Para a carreira em apreço (Polícia Militar) houve mais de uma 

reestruturação a partir de 1994, conforme Leis Complementares 

Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 975/2005 (todos os 

cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, se houvesse 

diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, estando prescritas, 

porquanto a ação foi proposta depois de completados cinco anos da sua 

publicação. Sentença de improcedência. Em decisão monocrática, 

rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à apelação da 

pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 

0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 

03/08/2015).

Outrossim, ainda que fosse apurado índice de eventual erro na conversão 

monetária da remuneração da parte requerente, esta, em razão da 

reestruturação da carreira, estaria alcançada pela prescrição, de modo a 

evidenciar a inexistência de valor a ser percebido.

Ainda, cumpre ressaltar que o entendimento está sedimentado por 

Súmulas publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso, vejamos:

SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.

 SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifo nosso)

Saliento, também, que a possibilidade de recomposição de eventuais 

diferenças de URV, relativa aos servidores do Poder Executivo, foi objeto 

de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso 

Extraordinário nº 984840-MT, com trânsito em julgado ocorrido na data de 

08/11/2016.

Tal recurso foi apresentado em razão de acórdão proferido pelo E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sua decisão, reconheceu o 

direito dos aludidos servidores ao recebimento de eventual diferença a 

título de URV, a ser apurada por meio de liquidação de sentença, por 

arbitramento.

 O Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, em análise à referida questão, 

reconheceu, por meio de decisão monocrática, a existência de divergência 

do acórdão do E. TJ-MT quanto ao entendimento firmado por aquela corte, 

posto que, como anteriormente abordado, os servidores do Executivo 

deste Estado não recebiam sua remuneração em período anterior ao fim 

do mês.

Desse modo, deu provimento ao recurso extraordinário manejado pelo 

Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a pretensão de 

recebimento de diferenças decorrentes de URV.

Com efeito, no caso dos autos, há que se observar que, a parte autora 

servidor do executivo municipal, embora alegue, não se desincumbiu do 

ônus de provar que recebia sua remuneração até a referida data.

O que se verifica é que a questão posta nos autos envolve a análise de 

matéria de direito e de prova no sentido da existência do prejuízo, cujo 

ressarcimento se pretende.

Assim, cumpre esclarecer que o ônus da prova cabe a quem alega, ou 

seja, quem apresenta uma pretensão deve provar os fatos constitutivos 

do seu direito o que, no caso dos autos, não ocorreu.

Desta forma, se infere dos autos que a parte requerente NÃO faz jus a 

percepção das supostas diferenças salariais decorrentes da conversão 

do Cruzeiro Real em URV, ao passo que a improcedência da presente 

demanda é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1172 de 2710



 Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103515 Nr: 7933-21.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Posto 

isto, nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 

2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119466 Nr: 5346-89.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SOUZA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Jean Carlos Souza da Cunha, Cpf: 

04675557104, Rg: 23204702 SEJUS MT Filiação: Adimilson Vasconcelos 

da Cunha e Silvia Cristina de Souza, data de nascimento: 19/11/1993, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, Endereço: Rua São 

Sebastião, 618, Bairro: Jardim Agraçu, Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003376-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003376-03.2019.8.11.0010. REQUERENTE: HUGO FRANCO SANTANA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

do conciliador, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Verifica-se que o Reclamante não apresentou tentativa de 

solução amigável da questão, tais como protocolo de chamada ou 

requerimento em sites especializados em controvérsias consumerista, de 

modo que as afirmações feitas, por si só, não são suficientes ao 

deferimento da medida. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da 

inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento 

processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001433-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIDAL SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001433-48.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: FRANCISCO VIDAL SAMPAIO Vistos. Verifica-se que a 

penhora online realizada em desfavor do executado restou parcialmente 

frutífera, logrando-se êxito no bloqueio de R$ 431,17 (quatrocentos e trinta 

e um reais e dezessete centavos). O executado, devidamente intimado, 

não se manifestou nos autos no prazo legal. (Certidão ID. 27568012). 

Assim, autorizo que a parte exequente realize o levantamento da referida 

quantia mediante a expedição de alvará, devendo os autos tornar 

conclusos para nova determinação assim que findarem as férias do 

Magistrado titular deste Juizado Especial Cível. Intime-se. Cumpra-se. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000027-55.2020.8.11.0010. REQUERENTE: BERTONI DARI NITSCHE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 
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tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). 

No caso dos autos observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito está revelada através dos documentos 

acostados à inicial, em especial os comprovantes de pagamento das 

faturas dos últimas meses (outubro, novembro e dezembro), os quais são 

aptos a demonstrar a regularidade da situação do Requerente perante a 

Requerida, razão pela qual entendo por demonstrada a verossimilhança 

das alegações trazidas na inicial, de modo que a concessão da medida 

pleiteada se impõe. O perigo da demora também é evidente, pois, no caso 

o Requerente encontra-se desprovido do fornecimento de energia elétrica 

em sua residência, fato que acarreta notório prejuízo a qualquer pessoa 

nas mesmas condições. Ademais, consigno que a medida não se mostra 

irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, 

bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito 

reconhecido em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida restabeleça, no prazo de 12 

horas, o fornecimento de energia elétrica na UNIDADE CONSUMIDORA N. 

6/120706-7, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e 

compareça à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, 

consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o 

caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MARCELO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000033-62.2020.8.11.0010. REQUERENTE: HENRIQUE MARCELO 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito está 

demonstrada através do conjunto probatório trazido na inicial, 

especialmente o áudio da ligação realizada pelo Requerente à Requerida, 

na qual um dos atendentes informa expressamente àquele que não há 

débitos abertos em seu desfavor, fato que confere verossimilhança às 

alegações feitas na inicial e indicam, a princípio, a irregularidade da 

restrição discutida nos autos. O perigo da demora também é inerente à 

situação pela qual passa o Requerente, pois, encontra-se com seu nome 

negativado perante o SPC/SERASA, o que lhe limita o acesso a crédito e 

causa notório constrangimento. Ademais, consigno que a medida não se 

mostra irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da 

demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, 

a retirada do nome do Requerente de todos os cadastros de negativação 

de crédito, desde que relativos aos valores discutidos na presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso 

de descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. III. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte Reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000042-24.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARLLON HENRIQUE 

OLIVEIRA DA ROCHA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Verifica-se que a Reclamante 

não apresentou tentativa de solução amigável da questão, tais como 

protocolo de chamada ou requerimento em site consumerista, de modo que 

as afirmações feitas, por si só, não são suficientes ao deferimento da 

medida. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo de 

dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1174 de 2710



Nogueira Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MENDES MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000051-83.2020.8.11.0010. REQUERENTE: RICARDO MENDES MARCAL 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos., etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada, em especial pelo fato de que a suspensão 

temporária do serviço de telefonia móvel pode ser motivada de maneira 

lícita por inúmeras situações de ordem técnica, de modo que se revela 

mais prudente, diante do caso em questão, o aguardo da manifestação da 

parte contrária. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da 

inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento 

processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FLAVIO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000022-33.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ALEX FLAVIO RODRIGUES 

DOS PASSOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo 

Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). 

No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial 

observo que se encontram presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, senão vejamos: A 

probabilidade do direito deve ser analisada levando-se em conta a 

inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, o qual se vê 

muitas vezes impossibilitado de produzir prova de fatos negativos, como 

no presente caso, no qual o autor alega ser vítima de cobrança indevida 

por parte da empresa requerida. Segundo consta da inicial, as 

irregularidades aferidas na unidade consumidora do autor foram 

constatadas em valor exorbitante R$ 7.420,89 a título de recuperação de 

consumo, fato que permite, ao menor por ora, o deferimento da tutela, até 

posterior demonstração da requerida acerca do consumo efetivo da parte 

autora. Cediço que é dever da empresa concessionária de energia elétrica 

a demonstração da regularidade do procedimento adotado para verificar 

irregularidades nas unidades de consumo, assim, considerando as 

afirmações do autor em conjunto com os documentos trazidos na inicial, 

entendo por presente a verossimilhança do direito pleiteado, de modo que 

a concessão da medida cautelar se impõe. O perigo da demora também é 

evidente, pois, no caso, encontra-se o Requerente com o risco de ter seu 

nome negativado caso não pague o débito pelo qual está sendo cobrado, 

bem como corre o risco de ter o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência suspenso. Ademais, consigno que a medida não se mostra 

irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, 

bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito 

reconhecido em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida suspenda a cobrança dos 

valores apontados na inicial e, em consequência,se abstenha de realizar 

atos de cobrança dos referidos valores, tais como negativar o nome do 

requerente ou suspender o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

caso de descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova tão somente no que tange à necessidade de 

demonstração das irregularidades na unidade de consumo da parte 

autora. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte Requerida 

para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que 

cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003415-97.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos 
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documentos anexados com a inicial observo que se encontram presentes 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser analisada levando-se 

em conta a inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, o 

qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir prova de fatos 

negativos, como no presente, no qual o autor alega estar sendo vítima de 

cobrança abusiva por serviço não contratado, qual seja a "tarifa pacote 

mês super econômico". No presente caso a prova da legitimidade de tal 

cobrança é ônus que incumbe à empresa requerida, a qual possui 

capacidade técnica para demonstrar que o consumidor realmente 

contratou o serviço pelo qual está sendo cobrado, de modo que, 

analisando as afirmações feitas na inicial em conjunto com os documentos 

trazidos aos autos, entendo por presente a verossimilhança do direito 

pleiteado, razão pela qual a concessão da medida pleiteada se impõe. O 

perigo da demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se o 

Requerente sofrendo com cobranças alegadamente indevidas em sua 

conta salário, fato que demonstra um evidente prejuízo ao seu rendimento 

mensal. Ademais, consigno que a medida não se mostra irreversível, pois, 

restando a Requerida vencedora ao final da demanda, bastará que tome 

as providências cabíveis à cobrança de eventual débito reconhecido em 

seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino que a Requerida suspenda, até decisão em contrário, a 

cobrança da tarifa "pacote mês super econômico" incidente sobre a conta 

salário do requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em caso de descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e 

compareça à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, 

consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o 

caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000052-68.2020.8.11.0010. REQUERENTE: DEYVISON NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO CBSS S.A. Vistos, etc. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito resta demonstrada pelos documentos 

acostados à inicial, os quais indicam que, a princípio, a dívida pela qual o 

requerente foi negativado fora devidamente quitada, sendo que eventual 

prova da licitude da negativação pode muito mais facilmente ser produzida 

pela empresa requerida, razão pela qual a medida ora pleiteada merece 

deferimento. O perigo da demora também é evidente, pois, no caso, 

encontra-se o Requerente com seu nome negativado, experimentado 

todos os dissabores de tal condição, os quais, por serem notórios, 

dispensam maiores descrições. Ademais, consigno que a medida não se 

mostra irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da 

demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino que as Requeridas realizem, no prazo 

de 05 dias, a retirada do nome do Requerente de todos os cadastros de 

negativação de crédito, desde que relativos aos valores discutidos na 

presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em caso de descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e 

compareça à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, 

consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o 

caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000064-82.2020.8.11.0010. REQUERENTE: LUCINETE RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Verifica-se que a Reclamante não 

apresentou tentativa de solução amigável da questão, tais como protocolo 

de chamada ou requerimento em site consumerista, de modo que as 

afirmações feitas, por si só, não são suficientes ao deferimento da 

medida. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo de 

dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 
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da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE AMARO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000063-97.2020.8.11.0010. REQUERENTE: THAISE AMARO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Verifica-se que a Reclamante não 

apresentou tentativa de solução amigável da questão, tais como protocolo 

de chamada ou requerimento em site consumerista, de modo que as 

afirmações feitas, por si só, não são suficientes ao deferimento da 

medida. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo de 

dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000062-15.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MAXSUEL RAMOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Verifica-se que a Reclamante não 

apresentou tentativa de solução amigável da questão, tais como protocolo 

de chamada ou requerimento em site consumerista, de modo que as 

afirmações feitas, por si só, não são suficientes ao deferimento da 

medida. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo de 

dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

JEAN C. R. SILVA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000080-36.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JEAN CARLOS RIBEIRO 

SILVA, JEAN C. R. SILVA COMERCIO - ME REQUERIDO: TECIDOS E 

ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que 

procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, senão 

vejamos: A probabilidade do direito encontra-se presente pelas alegações 

e documentos juntados aos autos, em especial os comprovantes da 

relação jurídica estabelecida entre as partes (nota fiscal ID. 27877852) e 

protesto (ID 27877864), bem como pelas conversas de whatsapp 

inseridas no corpo da inicial, as quais dão verossimilhança à alegação de 

que houve um atraso na entrega do expositor de sementes adquirido pelo 

Requerente, razão pela qual o deferimento da medida pleiteada se impõe.. 

O perigo da demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se a 

Requerente com um protesto em seu desfavor, situação que limita seu 

acesso ao crédito no mercado ensejando notórios dissabores. Ademais, 

consigno que a medida não se mostra irreversível, pois, restando a 

Requerida vencedora ao final da demanda, bastará que tome as 

providências cabíveis à cobrança de eventual débito reconhecido em seu 

favor, sendo que a requerente indicou . Isto posto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino que a Requerida realize, no prazo de 

05 dias, a baixa do protesto indicado na inicial, bem como que se 

suspenda qualquer ato de cobrança dos valores discutidos na presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso 

de descumprimento. No mais, considerando que o bem indicado na inicial é 

livre, desimpedido e o seu valor é suficiente à garantia, defiro a caução 

ofertada. Tome-se por termo a caução oferecida pela requerente, que 
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deverá firmá-la no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da liminar 

Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os 

atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o 

determinado e compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, 

sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-66.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY ANGELINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JI-PARANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000078-66.2020.8.11.0010. REQUERENTE: VALDECY ANGELINA 

GONCALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos 

documentos anexados com a inicial observo que se encontram presentes 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

senão vejamos: A probabilidade do direito é verificada pelas alegações e 

documentos trazidos aos autos, os quais indicam, a princípio, que houve a 

errônea vinculação do CPF de terceiro ao nome da requerente, sendo que 

por tal motivo o Município requerido teria indevidamente negativado seu 

nome. Com efeito, a busca pelo CPF da Requerente no site oficial do 

Município de Ji Paraná (http://www.ji-parana.ro.gov.br) revela dois 

números cadastrais, quais sejam 000016553 e 000104083, constando no 

segundo deles o nome de "Jair Gonzales". Verifica-se que tanto a 

requerente quanto o terceiro “Jair Gonzales” possuem registrados contra 

si exatamente os mesmos débitos de IPTU (Códigos 1297535, 1373300, 

1453088 e 1532841), tendo a negativação ora discutida se originado de 

parte dos referidos débitos. Além disso, é possível constatar que no 

extrato de negativação fornecido pela CDL o número do RG da autora 

encontra-se divergente do documento original, uma vez que consta o 

número "1084640/SSPRO" ao invés de "1763851-8/SSPMT" (ID. 

27991271). Assim, em sede de cognição sumária, entendo por 

verossímeis as alegações da requerente no sentido de que o requerido 

seria responsável pelo possível cadastro de seu CPF em nome de terceiro, 

razão pela qual a concessão da medida liminar pleiteada se impõe. O 

perigo da demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se a 

Requerente com seu nome negativado, experimentado todos os notórios 

dissabores de tal condição. Consigno que a medida não se mostra 

irreversível, pois, restando o Município requerido vencedor ao final da 

demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido em seu favor, bem como que restabeleça a 

negativação em desfavor da requerente. Isto posto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino que o Município requerido realize, no 

prazo de 05 dias, a retirada do nome da Requerente de todos os 

cadastros de negativação de crédito, desde que relativos aos valores 

discutidos na presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e 

compareça à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, 

consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o 

caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

VALDIR PIERRE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000084-73.2020.8.11.0010. REQUERENTE: AIDE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MOTO CAMPO LTDA, MOTO CAMPO LTDA, VALDIR PIERRE 

SILVA DE ARRUDA Vistos. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa de que houve desídia da requirida em 

transferir para si o documento da motocicleta dada como entrada no 

negócio firmado entre as partes decorre de informações unilaterais 

constantes na inicial, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada, em especial quando considerado que a 

motocicleta pode estar atualmente em posse de terceiros. Assim, sob juízo 

de cognição sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001066-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NOVAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001066-24.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ALEX NOVAES DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a realização de 

acordo, e, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei 9.099/95, deve-se buscar, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação entre as partes. Tendo 

em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado (id. 

27095056), e, em consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Considerando o item 'h' 

do acordo entabulado pelas partes, determino a baixa na restrição imposta 

via sistema RENAJUD sobre o veículo GM/PRISMA JOY, Placa NJF5928, de 

propriedade do executado ALEX NOVAES DOS SANTOS, devendo 

permanecer a restrição sobre o outro veículo até a quitação integral do 

débito. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Sentença publicada e registrada pelo sistema PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000698-15.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de processo movido por FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA, 

em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA. Conforme consta 

nos autos, através do documento de Id. 26051611, as partes compuseram 

acordo. Isso posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. 

O Artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Assim, ante o acordo entabulado entre as partes, deve o feito 

ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001874-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

APARECIDO FERREIRA DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001874-29.2019.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO FERREIRA DA 

COSTA - ME, APARECIDO FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por APARECIDO FERREIRA DA COSTA - ME e APARECIDO 

FERREIRA DA COSTA, em desfavor de CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. Relata a parte autora que conduzia seu veículo junto a rodovia 

administrada pela parte ré, momento em que abalroou um semovente, que 

se encontrava na pista de rolamento, ocasionando danos ao automóvel, 

pugnando ao final por indenização de danos morais e materiais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ilegitimidade ativa e passiva, afirmando no mérito que sua responsabilidade 

é subjetiva, inaplicabilidade do CDC, inexistindo responsabilidade da parte 

demandada no evento, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa arguida, tendo em vista que a parte autora, 

demonstrou através dos documentos que instruíram a exordial (id. 

22843149), ser a legítima proprietária do veículo sinistrado. No que tange à 

preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que a mesma deve ser 

indeferida, tendo em vista que a parte ré, na qualidade de concessionária 

dos serviços de estrada de rodagem, é a responsável pela administração 

da rodovia, devendo responder por eventuais danos causados nas 

dependências da rodovia sob sua administração. Nesse sentido: AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (EQUINO) NA PISTA DE 

ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A presença de animais na pista 

coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as 

concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na 

prestação do serviço que lhe é incumbido. (4ª Turma, REsp 687.799RS, 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009) Cumpre à 

concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que 

pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o 

bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. 

Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos 

serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à 

concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de 

regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 25/02/2013)O responsável pela ocorrência do sinistro deve 

reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante 

cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes autos, embora cause 

transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o 

direito a indenização a título de dano moral. Recurso Parcialmente provido. 

(N.U 1000143-83.2016.8.11.0048, RECURSO INOMINADO, NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 31/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) 

Outrossim, não é o outro o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. É 

cediço que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, as 

concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os 

usuários da estrada, estão subordinadas ao CDC. Dessa forma, a 

presença de animal na pista coloca em risco a segurança dos usuários da 

rodovia, devendo a concessionária responder, de forma objetiva, pela 
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morte de motociclista que se chocou com animal na rodovia. Com esse 

entendimento, a Turma não conheceu do recurso da concessionária, no 

qual se defendia a denunciação à lide do DNER para reparação dos 

danos, afirmando ser da autarquia a responsabilidade de patrulhar a 

rodovia para apreensão de animais soltos, e confirmou o acórdão 

recorrido que decidiu descaber a denunciação à lide. Precedentes citados: 

REsp 647.710-RJ, DJ 30/6/2006; AgRg no Ag 522.022-RJ, DJ 5/4/2004, e 

REsp 467.883-RJ, DJ 1º/9/2003. REsp 573.260-RS, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, julgado em 27/10/2009. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste parcial razão à parte autora. De início, ressalto que a relação 

travada nos autos é de natureza consumerista. É que, ao realizar o 

pagamento da tarifa de pedágio, nasce ali a relação de consumo com a 

concessionária. Logo, todos os eventos oriundos desta relação deverão 

ser regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

OBJETO NA PISTA. Aplicação do CDC e do art. 37, § 6º da CF. É objetiva a 

responsabilidade civil da concessionária que explora rodovia pela 

reparação de danos causados aos usuários por falha na prestação do 

serviço. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10434955220158260002 SP 

1043495-52.2015.8.26.0002, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 

19/06/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/06/2017) Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se houve a ocorrência do acidente nas dependências da rodovia 

administrada pela parte reclamada, bem como eventual responsabilidade 

desta quanto aos danos ocasionados no veículo da parte autora. De início, 

verifico que restou incontroverso nos autos, a ocorrência do acidente 

envolvendo o veículo de propriedade da parte autora, que culminou com o 

abalroamento de semovente (bovino), que transitava na pista de rolamento 

de rodovia administrada pela parte ré, conforme se infere do boletim de 

ocorrência trazido aos autos no id 22843903. No presente caso, em pese 

a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, sob a 

justificativa de que realizou o serviço de inspeção de tráfego, observa-se 

que tal fato não elide a reponsabilidade da mesma na reparação de 

eventuais danos ocasionados aos usuários da rodovia sob sua 

administração, quanto mais aqueles decorrentes de animais na pista de 

rolamento, hipótese dos autos. É cediço que a responsabilidade civil das 

concessionárias de serviço público é objetiva, nos exatos termos do artigo 

37, § 6º, da CF/88, que dispõe expressamente que “as pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa”. Assim, diante do regime jurídico da 

responsabilidade objetiva, para surgir o dever de indenizar basta a 

existência da conduta, do dano e do nexo causal entre eles, sendo 

dispensável e mesmo inócua a aferição ou discussão acerca de culpa ou 

dolo do agente supostamente responsável, conforme orientação 

jurisprudencial: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA 

PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da 

Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das 

empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência 

ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB. Danos 

materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de 

orçamentos para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos 

autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a 

improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o 

estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. 

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010702-04.2016.8.11.0040, 

RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 20/09/2018, 

Publicado no DJE 25/09/2018) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. 1. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

AUSÊNCIA. 2. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA. 

COLISÃO DE AUTOMÓVEL COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. PRECEDENTES. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. 3. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo em Recurso Especial nº 881.616/SP 

(2016/0064116-4), 3ª Turma do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 

06.05.2016, DJe 20.05.2016). No que tange ao nexo causal, está 

devidamente comprovado, pois não fosse a existência (indevida) do 

animal na rodovia, os danos advindos a parte reclamante não teriam 

ocorrido, já que não teria acontecido o acidente e, como consequência, 

precisado pagar o conserto de seu veículo, conforme menor orçamento 

trazido no id. 22843933 - Pág. 3, no valor de R$ 7.233,53 (sete mil, 

duzentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos). Ademais, não 

se faz presente a culpa exclusiva da parte reclamante ou o caso fortuito, 

hipóteses em que afastariam a responsabilidade civil da reclamada, 

subsistindo o dever de indenizar. Os danos materiais estão 

suficientemente demonstrados pelo conjunto fotográfico e orçamentos, 

sendo necessária a realização do reparo dos danos causados ao veículo 

da parte autora. No que toca a reparação de danos morais, tenho que a 

improcedência do pleito é medida de rigor. Isso porque, consoante 

entendimento jurisprudencial, cabe à parte demonstrar que sofreu abalos 

psicológicos, caracterizando o dever de indenizar, haja vista que a 

hipótese dos autos não é de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a 

comprovação de sua ocorrência para que seja passível de indenização. 

Lado outro, parece-me que o susto, a indesejada surpresa, as angústias 

decorrentes de uma colisão, sem maiores ofensas a bens jurídicos 

pessoais dos envolvidos, não é suficiente a caracterizar dano subjetivo, 

dor intensa ou violenta perturbação psíquica que possam justificar a 

condenação em danos extrapatrimoniais. Os danos decorrentes de 

acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano 

moral in re ipsa. Vale ressaltar que é possível a condenação de danos 

morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação 

excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias 

peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente 

patrimonial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627). No mesmo sentido, vejamos: 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA 

PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL 

VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, 

mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas 

concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, 

§6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB. Danos materiais 

demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos 

para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos autos do 

alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de 

referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença 

para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 8010702-04.2016.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) 

Assim, diante da ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais 

pela parte autora, a improcedência do pedido é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 7.233,53 (sete mil, duzentos e trinta e três reais 

e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, cuja correção 

monetária deve ser feita pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% (um por 
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cento) ao mês, ambos devidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos 

termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

dano moral, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000920-80.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CELSO LUIS MACIEL DA 

CRUZ, MARIA CRISTINA PASCHOALIN REQUERIDO: JOAO PAULO ALVES 

DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por APARECIDO FERREIRA 

DA COSTA - ME e APARECIDO FERREIRA DA COSTA, em desfavor de 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Relata a parte autora que 

conduzia seu veículo junto a rodovia administrada pela parte ré, momento 

em que abalroou um semovente, que se encontrava na pista de rolamento, 

ocasionando danos ao automóvel, pugnando ao final por indenização de 

danos morais e materiais. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, afirmando no mérito que 

sua responsabilidade é subjetiva, inaplicabilidade do CDC, inexistindo 

responsabilidade da parte demandada no evento, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade, pugnando ao 

final pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, tendo em vista que a 

parte autora, demonstrou através dos documentos que instruíram a 

exordial (id. 22843149), ser a legítima proprietária do veículo sinistrado. No 

que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que a mesma deve 

ser indeferida, tendo em vista que a parte ré, na qualidade de 

concessionária dos serviços de estrada de rodagem, é a responsável 

pela administração da rodovia, devendo responder por eventuais danos 

causados nas dependências da rodovia sob sua administração. Nesse 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL 

(EQUINO) NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. 

AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A presença 

de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, 

devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer 

defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido. (4ª Turma, REsp 

687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009) 

Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança 

daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe 

não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí 

decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação 

dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à 

concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de 

regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 25/02/2013)O responsável pela ocorrência do sinistro deve 

reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante 

cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes autos, embora cause 

transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o 

direito a indenização a título de dano moral. Recurso Parcialmente provido. 

(N.U 1000143-83.2016.8.11.0048, RECURSO INOMINADO, NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 31/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) 

Outrossim, não é o outro o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. É 

cediço que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, as 

concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os 

usuários da estrada, estão subordinadas ao CDC. Dessa forma, a 

presença de animal na pista coloca em risco a segurança dos usuários da 

rodovia, devendo a concessionária responder, de forma objetiva, pela 

morte de motociclista que se chocou com animal na rodovia. Com esse 

entendimento, a Turma não conheceu do recurso da concessionária, no 

qual se defendia a denunciação à lide do DNER para reparação dos 

danos, afirmando ser da autarquia a responsabilidade de patrulhar a 

rodovia para apreensão de animais soltos, e confirmou o acórdão 

recorrido que decidiu descaber a denunciação à lide. Precedentes citados: 

REsp 647.710-RJ, DJ 30/6/2006; AgRg no Ag 522.022-RJ, DJ 5/4/2004, e 

REsp 467.883-RJ, DJ 1º/9/2003. REsp 573.260-RS, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, julgado em 27/10/2009. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste parcial razão à parte autora. De início, ressalto que a relação 

travada nos autos é de natureza consumerista. É que, ao realizar o 

pagamento da tarifa de pedágio, nasce ali a relação de consumo com a 

concessionária. Logo, todos os eventos oriundos desta relação deverão 

ser regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

OBJETO NA PISTA. Aplicação do CDC e do art. 37, § 6º da CF. É objetiva a 

responsabilidade civil da concessionária que explora rodovia pela 

reparação de danos causados aos usuários por falha na prestação do 

serviço. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10434955220158260002 SP 

1043495-52.2015.8.26.0002, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 

19/06/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/06/2017) Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se houve a ocorrência do acidente nas dependências da rodovia 

administrada pela parte reclamada, bem como eventual responsabilidade 

desta quanto aos danos ocasionados no veículo da parte autora. De início, 

verifico que restou incontroverso nos autos, a ocorrência do acidente 

envolvendo o veículo de propriedade da parte autora, que culminou com o 

abalroamento de semovente (bovino), que transitava na pista de rolamento 

de rodovia administrada pela parte ré, conforme se infere do boletim de 

ocorrência trazido aos autos no id 22843903. No presente caso, em pese 

a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, sob a 

justificativa de que realizou o serviço de inspeção de tráfego, observa-se 
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que tal fato não elide a reponsabilidade da mesma na reparação de 

eventuais danos ocasionados aos usuários da rodovia sob sua 

administração, quanto mais aqueles decorrentes de animais na pista de 

rolamento, hipótese dos autos. É cediço que a responsabilidade civil das 

concessionárias de serviço público é objetiva, nos exatos termos do artigo 

37, § 6º, da CF/88, que dispõe expressamente que “as pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa”. Assim, diante do regime jurídico da 

responsabilidade objetiva, para surgir o dever de indenizar basta a 

existência da conduta, do dano e do nexo causal entre eles, sendo 

dispensável e mesmo inócua a aferição ou discussão acerca de culpa ou 

dolo do agente supostamente responsável, conforme orientação 

jurisprudencial: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA 

PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da 

Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das 

empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência 

ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB. Danos 

materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de 

orçamentos para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos 

autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a 

improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o 

estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. 

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010702-04.2016.8.11.0040, 

RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 20/09/2018, 

Publicado no DJE 25/09/2018) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. 1. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

AUSÊNCIA. 2. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA. 

COLISÃO DE AUTOMÓVEL COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. PRECEDENTES. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. 3. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo em Recurso Especial nº 881.616/SP 

(2016/0064116-4), 3ª Turma do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 

06.05.2016, DJe 20.05.2016). No que tange ao nexo causal, está 

devidamente comprovado, pois não fosse a existência (indevida) do 

animal na rodovia, os danos advindos a parte reclamante não teriam 

ocorrido, já que não teria acontecido o acidente e, como consequência, 

precisado pagar o conserto de seu veículo, conforme menor orçamento 

trazido no id. 22843933 - Pág. 3, no valor de R$ 7.233,53 (sete mil, 

duzentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos). Ademais, não 

se faz presente a culpa exclusiva da parte reclamante ou o caso fortuito, 

hipóteses em que afastariam a responsabilidade civil da reclamada, 

subsistindo o dever de indenizar. Os danos materiais estão 

suficientemente demonstrados pelo conjunto fotográfico e orçamentos, 

sendo necessária a realização do reparo dos danos causados ao veículo 

da parte autora. No que toca a reparação de danos morais, tenho que a 

improcedência do pleito é medida de rigor. Isso porque, consoante 

entendimento jurisprudencial, cabe à parte demonstrar que sofreu abalos 

psicológicos, caracterizando o dever de indenizar, haja vista que a 

hipótese dos autos não é de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a 

comprovação de sua ocorrência para que seja passível de indenização. 

Lado outro, parece-me que o susto, a indesejada surpresa, as angústias 

decorrentes de uma colisão, sem maiores ofensas a bens jurídicos 

pessoais dos envolvidos, não é suficiente a caracterizar dano subjetivo, 

dor intensa ou violenta perturbação psíquica que possam justificar a 

condenação em danos extrapatrimoniais. Os danos decorrentes de 

acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano 

moral in re ipsa. Vale ressaltar que é possível a condenação de danos 

morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação 

excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias 

peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente 

patrimonial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627). No mesmo sentido, vejamos: 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA 

PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL 

VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, 

mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas 

concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, 

§6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB. Danos materiais 

demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos 

para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos autos do 

alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de 

referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença 

para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 8010702-04.2016.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) 

Assim, diante da ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais 

pela parte autora, a improcedência do pedido é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 7.233,53 (sete mil, duzentos e trinta e três reais 

e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, cuja correção 

monetária deve ser feita pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos devidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos 

termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

dano moral, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001489-81.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DILZA ROCHA MARTINS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por DILZA ROCHA MARTINS, em desfavor de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO. Relata a parte autora que realizou o pagamento do 

boleto, porém, afirmando que houve a inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 
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DO CERRADO, em síntese, que não houve o pagamento da parcela nº 

08/13, inexistindo qualquer ilícito praticado, não havendo dever de 

indenizar, requerendo a improcedência da demanda. Já a parte ré BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, alega em síntese, ausência de 

condição da ação e ilegitimidade passiva, afirmando no mérito ausência de 

pretensão resistida e de danos morais, pugnando pela improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares 

de ausência de condição da ação, sob o fundamento de falta de interesse 

de agir, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Ademais, o exaurimento da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

segunda parte reclamada, tenho que a mesma deve ser rejeitada, tendo 

em vista que o apontamento restritivo fora realizado pela mesma, motivo 

pelo qual é parte legitima para figurar na presente ação. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

pela segunda parte reclamada (Losango), afirmando que realizou o 

pagamento da parcela junto ao correspondente bancário (Sicredi), ora 

segunda parte ré. Analisando detidamente os autos, verifico através do 

boleto com vencimento em 13/06/2018, trazido no id 21486945 - Pág. 1, 

que o comprovante de pagamento DIVERGE do comprovante acostado 

(21486945 - Pág. 2), tendo em vista que as datas de vencimento e valores 

são divergentes. Ora, havendo divergência entre o boleto e o 

comprovante, aqui trazido como prova do adimplemento do débito, tenho 

que não há como se infirmar a ocorrência do pagamento, pelo simples fato 

de que o comprovante não se refere ao boleto apresentado. Ainda, tenho 

que não deve prosperar a tese da parte autora de que “é pessoa de 

pouca instrução”, o que impossibilitaria de verificar a divergência entre o 

boleto apresentado e o comprovante entregue, pois, os valores adimplidos 

se distanciam daquele constante do carnê apresentado e do efetivado 

pelo banco. Dito de outro modo, no momento do recebimento do 

comprovante de pagamento, a parte reclamante poderia facilmente 

constatar que o valor do comprovante não correspondia ao boleto, o que 

não demandaria maior expertise em tal conferência. Logo, tenho que 

houve falta de cautela da parte autora na conferência do comprovante, 

caso este não correspondesse ao pretenso boleto a adimplir. Ademais, as 

partes rés afirmaram na peça defensiva que não houve o pagamento do 

título, objeto do apontamento restritivo, tendo em vista que se encontra em 

aberto. Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus alegados 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso 

I, do CPC. A par dessas premissas, não há que se falar em indenização 

por danos morais, pois a parte reclamante não trouxe provas da 

realização do adimplemento da parcela nº 08/13, sendo devida a inscrição 

nos órgãos de proteção. Senão vejamos: DÍVIDA QUE ENSEJOU O CORTE 

NO FORNECIMENTO – FATURA QUE NÃO REFLETE O CÓDIGO DE 

BARRAS INDICADO NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – ÔNUS DA 

PROVA DO ADIMPLEMENTO – AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO – ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, II 

DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - A inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII do CDC, não retira o ônus da parte autora em provar o 

fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança das 

alegações, mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato 

negativo, o que equivaleria a prescrever a produção de prova diabólica, 

caracterizada pela impossibilidade ou extrema dificuldade de obtenção. II – 

No presente caso, o “código de barras” indicado no comprovante trazido 

aos autos pelo autor na tentativa de demonstrar o adimplemento da dívida 

foi removido (rasgado) sem qualquer motivo aparente, não sendo possível 

aferir se o documento se refere, efetivamente, à cobrança que ensejou a 

interrupção do abastecimento de água à sua residência. (Ap 33510/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 

Inexistindo ato ilícito praticado pelas partes reclamadas, indevida será a 

indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante. Assim, 

diante a inexistência de comprovação do adimplemento do débito, tenho 

que a improcedência da ação é medida de rigor. DA REVELIA Em que pese 

a ausência de carta de preposição na audiência de conciliação pela 

primeira parte reclamada, é importante frisar que a caraterização da 

revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos 

narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas 

pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para 

formar o seu convencimento. No caso vertente, o magistrado singular não 

pode ignorar a ausência da parte reclamada em audiência, bem como a 

ausência da contestação, contudo, é imperioso salientar a obrigação da 

parte reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito para que 

não haja a ocorrência de injustiças por conta do acaso. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES 

E ENCARGOS DE LOCAÇÃO – REVELIA – RELATIVAÇÃO DOS SEUS 

EFEITOS – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE 

INQUILINATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“(...) A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo 

qual não determina a imediata procedência do pedido. (...)” (AgInt nos EDcl 

no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)Não sendo demonstrada 

a relação locatícia entre as partes, não há como se condenar ao 

pagamento de aluguéis,  tampouco ao despejo.  (N.U 

0016470-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) O que se observa 

no caso em tela é que a parte reclamante não comprovou a partir das 

provas existentes no caderno processual o seu direito constitutivo, assim, 

“in casu”, foi afastada a presunção relativa de veracidade dos fatos 

narrados na inicial pela parte autora, diante das provas existentes nos 

autos, nos termos do que preceitua o art. 345, IV, do Código de Processo 

Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 
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ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000631-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000631-50.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TELEVISAO VALE DO SAO 

LOURENCO LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Cuida-se de ação 

ajuizada por TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA – ME em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Pretende a parte autora que a parte ré 

seja compelida em realizar a restituição dos valores pagos a título de Taxa 

de Segurança Contra Incêndio – TACIN, bem como a declaração de 

inexistência de débitos das cobranças futuras. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega o ente estatal que a cobrança é legítima, 

pugnando pela improcedência da ação. Inexistindo preliminares passo a 

análise do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte reclamante faz jus a repetição dos valores pagos a título 

de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, qual o período 

abarcado. De início, ressalto que o tema fora pacificado pelo Supremo 

Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 643.247, em sede de 

repercussão geral (Tema n. 16), firmando a seguinte tese de que “A 

segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, 

faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, 

porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de 

impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim". Nesse 

particular, segue a ementa do julgado: TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – 

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário 

tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o 

combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal 

campo. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). (Grifei) Ainda, 

quando da análise do Embargos de Declaração, houve modulação dos 

efeitos da decisão, nos termos do que preceitua o art. 927, § 3º, do 

Código de Processo Civil, nesses termos: O Tribunal, por unanimidade, 

conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de 

São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os 

efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de 

agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em 

seguida, conheceu dos embargos de declaração formalizados pelo Estado 

de São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não 

participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. 

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019. (Grifei) Logo, a 

Corte Suprema chancelou que a remuneração da atividade de prevenção 

e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Ademais, o próprio STF quando da análise do ARE 972352, 

entendeu que a Lei Estadual 4.547/82, que instituiu a cobrança da Taxa de 

Segurança contra Incêndio – TACIN, não o poderia ter feito através de 

taxa, nesses termos: Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos. (Grifei) Assim, ante a 

inadequação da via eleita pelo ente estatal para a cobrança da atividade 

de prevenção e de combate a incêndio, a modulação dos efeitos da tese 

firmada (incidência a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas as 

ações anteriormente ajuizadas), bem como considerando que a presente 

ação fora ajuizada no ano de 2019, deve o Estado de Mato Grosso ser 

compelido em restituir os valores adimplidos pela parte autora nos anos de 

2018 e 2019, no que tange a cobrança da Taxa de Segurança contra 

Incêndio – TACIN. DOS JUROS E CORREÇÃO O Superior Tribunal de 

Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.492.221/PR, REsp n. 

1.495.144/RS e REsp n. 1.495.461/MG, em sede de repercussão geral 

(Tema n. 905), firmou a tese de que nas condenações judiciais de 

natureza tributária: “A correção monetária e a taxa de juros de mora 

incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às 

utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição 

legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês 

(art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão 

na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Nesse 

particular, segue a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 

1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS 

CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE 

É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o 

art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para 

fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais 

impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 

Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No 

presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser 

aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou 

fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a 

decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção 

monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em 

relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, 

sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam 

capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de 

modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão 

que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da 

Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta 

de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou 

reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de 

março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada 

na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a 

modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou 

pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 

(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a 

incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no 

índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às 

condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 
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remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " 

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta 

aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a 

indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração 

clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por 

tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. 

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 

permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais 

pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação 

judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no 

período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem 

determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a 

vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 

(com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em 

conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa 

para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes 

do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 20/03/2018). Grifei. Desta forma, deve incidir juros e 

correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: 1 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento a título danos materiais, o valor de R$ 618,05 

(seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), com incidência de juros e 

correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONFRANSNYEL DE SOUZA SIQUEIRA 00606696164 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001492-36.2019.8.11.0010. REQUERENTE: IVONFRANSNYEL DE SOUZA 

SIQUEIRA 00606696164 REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por IVONFRANSNYEL DE SOUZA SIQUEIRA, em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO. Relata a parte autora que teve seus dados 

inseridos indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

referente débito já adimplido, pleiteando ao final, indenização de danos 

morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que foi constatado o pagamento administrativo do 

crédito tributário, com posterior baixa da Certidão de Dívida, inexistindo 

dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da ação. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia, é que a parte autora 

afirma ter realizado o pagamento do débito junto ao fisco estadual, que por 

seu turno realizou a inserção indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito. De início, verifico através do documento de id 

21498640, que restou incontroverso nos autos que a parte ré realizou o 

pagamento do débito objeto do apontamento restritivo na data de 

30/11/2018, restando adimplente junto ao estado, o que foi corroborado 

pela própria afirmação da parte ré na peça de resistência. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Nesse sentido, restando incontroverso o pagamento do débito, 

resta analisar a legalidade da conduta da parte ré, que procedeu 

apontamento negativo dos dados da parte demandante, a fim de verificar a 

ocorrência ou não de ato ilícito a ensejar reparação de danos morais. Com 

efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com 

entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, sedimentou 

entendimento quanto a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano 

moral, contudo, sendo necessária a comprovação do prejuízo. Nesse 

sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO 

INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA 

JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto 

em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Para a 

pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de 

fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, 

possível a utilização de presunções e regras de experiência no 

julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo 

quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto 

indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção 
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de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial 

provido. (REsp 1564955/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) Analisando detidamente 

os autos, verifico que houve a comprovação do apontamento negativo, 

sendo que tal ato importa em negativa de crédito na praça, o que inviabiliza 

o exercício da atividade comercial da parte autora. Conforme 

entendimentos jurisprudenciais, o dano moral à pessoa jurídica 

configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da 

violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à 

imagem e bom nome comercial. Segundo o civilista Sílvio de Salvo Venosa, 

"em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge 

seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, 

ainda que indireta.” Nesse sentido: “DANO MORAL – HONRA – CONCEITO 

– INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR PESSOA JURÍDICA – 1. Entende-se 

como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o 

bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas 

jurídicas; não apenas aqueles que afetam a alma e o sentimento do 

indivíduo, valores próprios do ser humano. 2. A ofensa à empresa tanto 

pode causar-lhe prejuízo de ordem material quanto de ordem apenas 

moral, devendo recompor-se o seu patrimônio dessa natureza atingido. 

Irrelevante que o reflexo não seja íntimo, psíquico ou espiritual, pois que a 

tanto não se limita o conceito a extrair-se do vocábulo "honra". O uso 

indevido do nome da empresa configura violação à imagem e valores 

sociais da ofendida no meio comercial, prejudicando as atividades e 

acarretando descrédito frente aos membros de determinada comunidade. 

3. A pessoa jurídica pode reclamar indenização por dano moral, desde que 

violados quaisquer dos direitos pela mesma titulados e previstos no inciso 

X do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto o legislador não a 

distinguiu, para esses efeitos, da pessoa física. (TJDF – EIAC 31.941-DF – 

(Reg. Ac. 78.369) – 2ª C – Rel. Des. Valter Xavier – DJU 06.09.1995).” No 

caso dos autos, o apontamento restritivo indevido da empresa autora, 

gera abalo que não pode ser caracterizado como “mero aborrecimento”. 

Sobre a questão, pacífica a jurisprudência: AGRAVO INTERNO - NEGÓCIO 

JURÍDICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA 

DECLARADA INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA 

- DANO MORAL – CABIMENTO - SÚMULA 227 DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A imputação de irregularidade acrescido de cobrança 

indevida e ameaça de interrupção, aliado a negativação indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, configura dano indenizável. 2- “[...] 2. Nos 

casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. 

Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 

05/03/2018). (AgR 83726/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019) (Grifei) Compulsando os autos, 

o apontamento restritivo realizado pela parte ré, não apenas obsta a 

concessão de crédito em favor da parte autora, bem como macula seu 

nome junto ao comércio local e, são hipóteses que ultrapassam os limites 

do mero dissabor do cotidiano, demonstrando a presença dos danos 

morais que merecem compensação pecuniária. O dano moral, neste caso, 

decorre da frustração de ter seu crédito negado no comércio local, por um 

débito indevido, tendo que percorrer longa e tormentosa trajetória para 

demonstrar sua ilegalidade, tudo isto somado ao desrespeito com que foi 

tratado a frente a parte reclamada. Na fixação da indenização do dano 

moral vale-se o julgador da lógica do razoável e dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade diante do valor do produto, evitando 

a industrialização do dano moral. Os artigos 186 e 927 ambos do Código 

Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Na temática, a lei civil não fornece critérios 

específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão 

de estipular um valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade dos débitos, 

a declaração de inexistência é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; 2 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 3 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção 

na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. PEDRO 

FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEILSON PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA ROSA BORGES OAB - MT22530/O (ADVOGADO(A))

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001494-06.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VALDEILSON PEREIRA 

ALVES REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por VALDEILSON PEREIRA 

ALVES, em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Relata a parte autora, em síntese, que realizou a 

aquisição de um consórcio junto a parte ré, com a promessa de que seria 

contemplado no primeiro sorteio, porém, afirma que não fora contemplado, 

pugnando ao final pela restituição dos valores pagos a título de entrada, 

rescisão contratual e indenização de danos morais. Em contestação alega 

a parte reclamada, em síntese, preliminar de impugnação de justiça 

gratuita, incompetência e ausência de interesse de agir, afirmando no 

mérito que houve a adesão ao contrato, oportunidade em que a parte 

reclamante tomou conhecimento de todos os seus termos, inexistência de 

qualquer conduta ilícita, pugnando ao final pela improcedência da ação. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de necessidade de 

indeferimento da justiça gratuita, tendo em vista que, nos termos do art. 

54, da Lei 9.099/95, “O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”, 

hipótese dos autos, não havendo se falar em deferimento ou indeferimento 

neste momento processual, motivo pelo qual se torna despicienda a 

análise de eventual gratuidade. No que tange à preliminar de 

incompetência do juizado especial para o processamento da causa, tenho 

que esta deve ser rejeita, tendo em vista que o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido, o qual se 

encontra dentro do limite de alçada desta Justiça Especializada, nos 

termos do ENUNCIADO 39 do FONAJE. Ainda, tenho que deve ser rejeitada 

a preliminar falta de interesse de agir, arguida pela parte reclamada, tendo 

em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é 

requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que 

pleiteia. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é 

o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora afirma ter adquirido o consórcio com a promessa de que seria 

contemplado no primeiro sorteio. De início, verifico que restou 

incontroverso nos autos que a parte autora aderiu ao contrato de 

consórcio, onde restou demonstrada claramente a informação, em 

destaque, “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE 

CONTEMPLAÇÃO”. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não 

dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, 

como ocorreu no presente. No presente caso, conforme se infere do 

contrato de id. 21513000, a parte reclamante realizou a contratação de 

crédito para a aquisição do bem, de livre e espontânea vontade, tendo 

sido cientificada de que não havia garantia de data de contemplação, vez 

que sua assinatura está sobreposta a tal informação. Logo, não há nos 

autos qualquer indicativo de promessa da contemplação, alardeada na 

exordial, bem como não há qualquer abusividade no referido contrato, não 

havendo se falar em sua rescisão. Ademais, tendo a parte reclamante 

interesse na desistência do referido contrato, pode o proceder 

diretamente junto a parte ré, devendo aguardar o prazo contratualmente 

previsto. Nesse sentido, vejamos o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – 

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

RESP 1.114.606/PR/TEMA 499 – APLICAÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

– NÃO CONSTATADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - 

RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO - 

ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O 

ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – FIXAÇÃO – 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 

E ABUSIVIDADE - PRÊMIO DO SEGURO – DEDUÇÃO - POSSIBILIDADE – 

MULTA – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – 

SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - JUROS DE 

MORA – A PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONSUMIDOR – 

DESPROVIDO – RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – 

PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do art.6º, inciso VIII, do CDC, 

depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da 

alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. É devida 

a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de 

consórcio , mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano. Não se configura 

ilegalidade ou abusividade a fixação acima de 10% da taxa de 

administração (STJ REsp 1.114.606/PR/Tema 499). Devem ser deduzidos 

do montante a ser restituído, parcelas concernentes ao prêmio do seguro, 

pois, durante o período em que permaneceu no grupo, o consumidor 

estava acobertado de possível sinistro. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem. 

Ocorrendo a desistência do consorciado, é devida a restituição das 

parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo 

INPC, a partir de cada desembolso. Juros moratórios são devidos após o 

trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução 

das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da 

administradora. (N.U 0001059-19.2010.8.11.0025, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019) Ainda, se houve a alegada 

promessa de contemplação, deveria a parte demandante trazer aos autos 

a comprovação da mesma, passando ao largo de comprovar tal 

realização, haja vista que o contrato deixa expresso a sua inocorrência. 

Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto 

aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do 

CPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do 

estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal 

dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida 

paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, 

ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos 
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Tribunais, 2009, p. 160)”. Inexistindo ato ilícito praticado pela parte 

reclamada, indevida será a indenização por danos morais e materiais 

pleiteada pela parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001773-89.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA, em 

desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA e 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Relata a parte 

autora que realizou a aquisição de máquina de cartão junto as partes rés, 

possibilitando assim o recebimento de valores pagos por seus clientes, 

porém, afirma que não fora repassado pelas parte reclamadas o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), referente serviços prestados, requerendo ao 

final indenização de danos morais e materiais. Em contestação alegam as 

partes reclamadas, em síntese, impugnação da justiça gratuita, preliminar 

de carência da ação e inépcia, falta de interesse de agir, afirmando no 

mérito a inexistência dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade, pugnando ao final pela improcedência da ação. É 

o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de carência 

da ação e inépcia da inicial arguidas pelas partes reclamadas, tendo em 

vista que todos os documentos necessários ao deslinde da causa foram 

trazidos aos autos. No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, 

tenho que a mesma deve ser indeferida, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a 

busca da via administrativa não é requisito indispensável a propositura da 

ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter 

sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia, é 

que a parte autora afirma não ter recebido o crédito de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), referente os serviços prestados junto aos seus clientes, o qual 

deveria ser repassado pelas partes rés. De início, verifico que restou 

incontroverso nos autos que a parte reclamante possuía o crédito de R$ 

1.000,00 (um mil reais) junto à parte autora. Assim, conforme preceitua o 

Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no 

processo como incontroversos, como ocorreu no presente. Nesse 

sentido, restando incontroverso a existência do crédito junto as partes 

reclamadas, resta analisar a legalidade da conduta destas, a fim de 

verificar se houve ou não a comprovação da disponibilização do indigitado 

crédito junto a parte autora. No presente caso, em pese a parte reclamada 

tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que estas não 

trouxeram aos autos qualquer tipo de documento ou comprovante, que 

comprovasse a realização do crédito de R$ 1.000,00 (um mil reais), em 

favor da parte autora e, principalmente, não há qualquer recibo bancário 

nesse sentido. Logo, tenho que a procedência do pedido de restituição do 

valor é medida de rigor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. PESSOA 

JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO PARA RECEBER O 

PAGAMENTO DOS CLIENTES. VALORES SUSPENSOS PELA RÉ. 

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO REPASSE, ÔNUS QUE INCUMBIA 

A RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008505562, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em: 26-04-2019) Assim, devem as parte rés serem compelidas em realizar 

a restituição dos valores não repassados a parte demandante. DO DANO 

MORAL Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade das partes 

reclamadas pelo evento danoso, verifica-se que a parte reclamante não 

noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum 

fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, 

motivo pelo qual não haveria que se falar em dano moral indenizável. 

Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VENDAS EFETUADAS 

ATRAVÉS DE CARTÕES DE CRÉDITO - USO DE MÁQUINA DE CARTÃO 

CIELO - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES - PLEITO DE 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO 

VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. 

I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1- No caso, restou demonstrado nos autos a ausência de 

repasse dos valores relativos às vendas, por parte da operadora 

recorrida, em virtude da utilização da máquina de cartão crédito. 2- Apesar 

de configurada falha na prestação do serviço, não houve tentativa de 

solução na esfera administrativa. 3- O mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações 

corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não 

são suficientes para caracterizar dano moral. 4- A situação narrada nos 

autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral 

in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se 

reconheça o abalo moral indenizável. 5- Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(N.U 1001467-48.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/04/2019, Publicado no 

DJE 04/04/2019) Outrossim, verifico que os repasses dos valores eram 
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realizados em favor da Pessoa Jurídica pertencente a parte autora 

(TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 00731276124 - CNPJ 

23.407.183/0001-60), de modo que as pessoas jurídicas somente podem 

ser sujeito passivo de dano moral objetivo, quando atingida sua imagem e 

bom nome perante o comércio e consumidores, o que não é o caso em 

tela. Ademais, os incômodos e aborrecimentos sofridos ao se deparar 

com dificuldades para resolver problemas decorrentes do cumprimento do 

contrato celebrado com a parte ré, não se configuram como danos morais 

propriamente ditos, pois os danos ao patrimônio não atingem bens 

imateriais juridicamente protegidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar 

as partes reclamadas, solidariamente, a restituírem em favor da parte 

reclamante a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo e, juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação; Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, 

nos termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOR FERREIRA NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BOHRER AMARAL OAB - RS74896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO GUANABARA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001480-22.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ARNOR FERREIRA NETO 

REQUERIDO: EXPRESSO GUANABARA S A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Relata a parte 

autora, em síntese, que realizou a aquisição de bilhetes rodoviários junto a 

parte reclamada, que por sua vez não realizou o embarque da forma 

previamente programada, o que ocasionou atraso superior a 04 (quatro 

horas) na chegada ao seu destino final, requerendo ao final indenização 

de danos morais. Em contestação, alega a parte ré que o atraso do ônibus 

se deu em virtude de problema mecânico no veículo, inexistindo ato ilícito 

praticado, inexistência de dano moral, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão a parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra do bilhete junto a 

parte ré, que sem qualquer justificativa não realizou o transporte do modo 

e forma contratados, culminando com atraso na chegada do destino final. 

De início, verifico que restou incontroverso nos autos que a parte autora 

fora submetida a atraso superior a 04 (quatro) horas, quando do seu 

desembarque no local de destino. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, 

do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como 

incontroversos, como ocorreu no presente. No presente caso, restando 

demonstrado a ocorrência do atraso, resta analisar a conduta praticada 

pela parte reclamada, a fim de aferir se é passível de responsabilização. 

Analisando detidamente os autos, em que pese a reclamada ter afirmado 

que o atraso se deu em virtude de problema mecânico no veículo, o que 

ensejaria o regular cancelamento e afastaria sua responsabilidade pelo 

evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento capaz de provar a ocorrência de tal situação, passando ao 

largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte autora de 

embarcar no ônibus, no horário previamente agendado. Ora, não é crível 

que a empresa, parte ré, não tenha realizado qualquer tipo de 

formalização quando da ocorrência do suposto problema mecânico, bem 

como não tenha qualquer tipo de registro de sua ocorrência, tal como, 

sendo certo que a parte requerida se descuidou de juntar qualquer 

documento nesse sentido. Ainda, analisando detidamente os autos, 

verifico do documento trazido pela parte autora na exordial, que esta 

adquiriu o bilhete junto a parte requerida, porém, fora impedida de 

embarcar no horário previamente agendado e participar de seus 

compromissos, conforme previamente haviam programado, ocasionando 

atraso superior a 04 (quatro) horas no desembarque final. Outrossim, 

verifico que a parte requerida não prestou qualquer tipo de auxilio à parte 

requente, enquanto a mesma aguardava o ônibus no terminal rodoviário, 

frisa-se, de madrugada. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço 

pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu seu embarque 

no horário previamente agendado, acarretando grande atraso ao destino 

final. A respeito, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – 

ATRASO NO TRANSPORTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária dos 

serviços de transporte rodoviário interestadual responde pelos danos que 

causar aos passageiros, em decorrência de falha na prestação dos 

serviços, notadamente, se evidenciada desídia no tratamento dispensado 

aos usuários. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se afigura em 

desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua 

reparab i l i dade ,  a l ém da  f i na l i dade  pedagóg i ca .  (N . U 

8010054-89.2013.8.11.0020, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2019, 

Publicado no DJE 05/07/2019) (destaquei) Assim, a parte requerida não 

comprovou que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como, 

não apresentou qualquer justificativa para a realização do indigitado 

impedimento. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
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dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte autora, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001487-14.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALINY MARTINS ROCHA 

REQUERIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ALINY MARTINS ROCHA, em desfavor de SARAIVA E 

SICILIANO S/A. Relata a parte autora que realizou a aquisição de produto 

junto a parte reclamada, que por sua vez não realizou a entrega do 

produto ou reembolso dos valores. Afirma que fora disponibilizado vale 

presente, contudo, não sendo possível sua utilização junto ao website da 

parte ré, requerendo ao final, indenização pelos danos materiais e morais. 

Em contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que 

houve a disponibilização de vale presente em substituição ao produto 

adquirido pela parte autora, não havendo dever de indenizar, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ademais, o art. 

6º, VIII, do CDC, traz expressamente como direito básico do consumidor, a 

inversão do ônus da prova, não havendo se falar em qualquer surpresa o 

seu deferimento. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado uma transação junto a partes 

ré, que descumpriu com a obrigação pactuada, não realizando a entrega 

do produto, bem como não reembolsando os valores despendidos ou 

apresentando resolução satisfatória para o impasse. De início, verifico que 

restou incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu o produto junto 

a parta reclamada, que por sua vez não efetuou a entrega. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Nesse sentido, restando incontroverso a não entrega do 

produto, resta analisar a legalidade da conduta da parte ré, que procedeu 

a disponibilização de vale presente, em substituição ao bem adquirido, a 

fim de verificar a ocorrência ou não de ato ilícito a ensejar reparação de 

danos morais. No presente caso, em pese a parte ré tenha disponibilizado 
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o cartão presente em favor da parte autora, fato é que o mesmo sequer 

pode ser utilizado para a aquisição de novo produto, conforme se infere 

do documento de id. 21471151 - Pág. 2. Ademais, observa-se que a parte 

demandada sequer impugnou a assertiva da parte demandante, no que 

toca a impossibilidade de utilização do cartão presente, NÃO trazendo aos 

autos qualquer tipo de documento, capaz de provar a ocorrência de 

qualquer situação que impediu a sua utilização, bem como passando ao 

largo de comprovar o efetivo motivo da não entrega do produto adquirido 

pela parte autora. Logo, tenho que não impugnação específica aos 

argumentos deduzidos pela parte demandante na inicial. Deveras, a peça 

de resistência se escora tão somente na alegação de disponibilização do 

cartão presente e inexistência de danos morais, não apresentando 

qualquer justificativa sobre as imputações da exordial, em especial a 

impossibilidade de utilização do cartão presente. Ora, não tendo havido 

impugnação específica às afirmações feitas pela parte autora, recai sobre 

elas presunção de veracidade, nos termos do artigo 341, caput, do Código 

de Processo Civil atual. A prova documental produzida aliada à ausência 

de impugnação específica impõe a certeza da conduta antissocial da parte 

demandada em atentar contra a personalidade da parte demandante, 

causando-lhe prejuízo de ordem extrapatrimonial. Logo, devidamente 

comprovada à falha dos serviços prestados pela parte reclamada. 

Ademais, verifico dos autos que a parte autora buscou junto a parte ré, a 

solução administrativa para a resolução do problema, sendo que esta 

última se mantém inerte para a resolução da controvérsia. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços 

é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Vide o entendimento da Turma 

Recursal nesse mesmo sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – NÃO ENTREGA DE PRODUTO (GELADEIRA) – 

RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE 

PRODUTO NO ESTOQUE - CANCELAMENTO DA COMPRA REALIZADO DE 

FORMA UNILATERAL – ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O fabricante e o 

fornecedor de produtos respondem de forma objetiva e solidária pelos 

danos suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do 

serviço decorrente de cancelamento unilateral de compra efetuada e não 

entrega do produto. A ausência de entrega do produto adquirido, a 

ausência de solução administrativa, o cancelamento da compra de forma 

unilateral ensejam o reconhecimento de indenização por dano moral, pois 

ultrapassa o mero aborrecimento. O valor da indenização por dano moral 

deve ser mantido quando fixado com razoabilidade. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018 Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte autora logrou 

êxito em demonstrar não apenas o pagamento dos valores em favor da 

parte, mas também a inadimplência desta na entrega do produto ou 

reembolso dos valores despendidos. Assim, tenho que o valor 

efetivamente pago com a aquisição do produto, o qual não fora entregue, 

deve ser restituído em favor da parte demandante. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; e 2 - condenar a 

parte reclamada ao pagamento do montante de R$ 30,00 (trinta reais), a 

título de danos materiais, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo desembolso e 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NERIS CAMPO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001515-79.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ALESSANDRO NERIS 

CAMPO REQUERIDO: AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

- ME Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ALESSANDRO NERIS 

CAMPO, em desfavor de AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA - ME. Relata a parte autora que realizou a aquisição de um veículo 

junto a parte reclamada, o qual passou a apresentar vícios, os quais não 

foram sanados, sendo necessário realizar o conserto do mesmo, 

pugnando ao final por indenização de danos morais e materiais. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

incompetência do Juizado Especial para o processamento da causa, 

afirmando no mérito ocorrência de decadência, não cobertura dos 

problemas relatados, não havendo dever de indenizar, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de incompetência deste Juizado Especial para o 

processamento da causa, sob fundamento de existência de cláusula de 

eleição de foro na cidade de Cuiabá-MT, posto que a cláusula é abusiva. 

Ora, não vislumbro razão para o deslocamento da competência, 

consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de 

que parte reclamante é consumidora da parte ré, de modo que aquela se 

encontra claramente em situação de hipossuficiência frente a esta, bem 

como o ajuizamento da presente ação se deu no foro de residência do 

consumidor, não impedindo o desenvolvimento harmônico do processo. 

Logo, não restando demonstrado qualquer prejuízo, aplicando-se a regra 

contida no artigo 4º, III, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, eis a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO COMPETENTE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ 

NATURAL. Nas relações de consumo, o consumidor pode distribuir a ação 

no local do domicilio da parte ré, no lugar de cumprimento da obrigação, no 

foro de eleição ou mesmo onde ele reside. Ou seja, a distribuição da ação 

revisional da sede da matriz da instituição financeira não afrontando o 

princípio do juiz natural. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de 

Instrumento, Nº 70080585763, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 25-04-2019) 

Destarte, em que pese a pactuação de eleição de foro tenha eleito a 

comarca de Cuiabá-MT, a proteção do diploma consumerista não impede a 

propositura da ação na comarca do domicílio da parte autora, motivo pelo 

qual este juízo é competente para o conhecimento e processamento da 

presente demanda. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise 

do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Temos por regra que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra do veículo junto a 

parte ré, o qual passou a apresentar diversos vícios, bem como não 

correspondia as características do anúncio veiculado. Analisando 

detidamente os autos, verifico da conversa travada junto as partes (id 

21643260 - Pág. 1), que o veículo adquirido pela parte demandante não 

correspondia ao veículo anunciado pela parte demandada. Outrossim, 

tenho que restou demonstrado a existência de diversos vícios, os quais 

foram comunicados ao preposto da parte, conforme se infere da troca de 

mensagens trazida na exordial através do id. 21643280 - Pág. 1. Logo, 

verifico que restou incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu o 

veículo junto a parte reclamada, que por sua vez não correspondia a 

todos os itens ofertados, e ainda, veio a apresentar vícios. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Nesse sentido, restando incontroverso tais pontos, resta 

analisar a legalidade da conduta da parte ré, que não procedeu a correção 

dos vícios, a fim de verificar a ocorrência ou não de ato ilícito a ensejar 

reparação de danos morais e materiais. Nesse contexto, tenho que as 

alegações da parte autora se mostram verossímeis, pois não é razoável 

um veículo que a princípio foi comercializado devidamente revisado, e que 

não apresentava problemas, necessite ser submetido a reparos, em tão 

curto espaço de tempo. A despeito das alegações da parte ré de 

ocorrência da decadência, tenho que a mesma deve ser afastada, tendo 

em vista que o § 3º, do art. 26, do CDC, disciplina que “Tratando-se de 

vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 

evidenciado o defeito.”, ao passo que tendo sido detectada a 

comercialização com características diversas do anúncio em 26/09/2017 

(id. 21643258 - Pág. 1) e comunicado o surgimento de problemas em 

16/01/2018 (id. 21643280 - Pág. 1), os quais só podiam ser conhecidos 

com a utilização do veículo e foram comunicados prontamente, em prazo 

razoável, não há se falar em ocorrência do prazo decadencial. Ademais, 

em que pese a parte requerente estar ciente de ter adquirido um veículo 

usado, é certo que mesmo que possua tal característica, a parte requerida 

deve disponibilizar ao comércio, automóveis que possuam condições 

mínimas de uso e segurança, e, principalmente, condizentes com a oferta 

anunciada, conforme determina o Código de Defesa. Convém realçar que 

a obrigação do vendedor não se exaure na entrega da coisa ao 

comprador, pois deve garantir que o bem transacionado seja utilizado de 

acordo com a sua destinação. Desta forma, ao ser comunicado dos vícios 

no veículo, deveria a parte ré adotar conduta diligente na busca de tentar 

minimizar os prejuízos sofridos pela parte autora, a fim de prontamente 

corrigi-los, de modo que não o fazendo, deve ser responsabilizada pelos 

danos decorrentes de sua conduta negligente. No presente caso, do vício, 

decorreu a falha na prestação do serviço, modo especial pela inércia no 

conserto do veículo. Ora, imperioso destacar, que a parte consumidora ao 

adquirir um veículo junto a distribuidora de veículos (“Garagem”), razoável 

tenha expectativas a respeito do bem. Ela espera, confia, que o bem, por 

ser revisado e possuir garantia, não lhe trará qualquer aborrecimento e 

virá em conformidade com o desejado. Todavia, a venda do bem em 

desconformidade com a oferta, bem como a injustificável negativa no 

conserto do veículo, acarretou à parte autora aflição, frustrações e receio 

que configuram o dano moral, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA 

AFASTADA. VÍCIO DE FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO. CAMIONETE. 

DEMORA EXCESSIVA PARA O REPARO QUE IMPORTOU EM DANO 

MORAL À AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Preliminar. A 

concessionária da marca do veículo é parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que participa da cadeia negocial do 

produto, respondendo de forma solidária pelos vícios apresentados pelo 

produto comercializado. Mérito. Diante da demora na solução do problema 

no veículo da parte autora, correto o reconhecimento de dano moral, o 

qual deve corresponder à indenização já arbitrada no primeiro grau, 

inclusive, no que se refere aos consectários legais. Honorários 

sucumbenciais do patrono da parte autora mantidos, eis arbitrados no 

percentual máximo permitido em Lei. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA 

REJEITADA. APELOS IMPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70083154393, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther 

Spode, Julgado em: 18-12-2019) Assim, a parte requerida não comprovou 

que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como não 

apresentou qualquer justificativa para não realização dos reparos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 
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relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. O dano moral, neste caso, decorre da frustração da 

expectativa de usufruir do bem pelo qual pagou, tendo que percorrer longa 

e tormentosa trajetória para receber a prestação do mesmo, tudo isto 

somado ao desrespeito com que foi tratado o consumidor. Por certo que 

tudo isto causa à parte sentimento de impotência e fraqueza ante a 

ilicitude da recusa em cumprir obrigação contratualmente estabelecida. A 

parte reclamante sofreu, pois, lesão decorrente da frustração, da 

angústia, da sensação de impotência, em razão de todos os transtornos 

ocasionados com o descumprimento da oferta e ausência de reparo dos 

vícios apresentados pelo veículo, posição em consonância com a 

Jurisprudência dominante. Não é apenas o ataque à honra que pode 

conduzir à reparação por danos morais, mas toda mácula aos atributos da 

personalidade, ou seja, aqueles direitos que são inerentes à pessoa. É 

também o caso de descaso, de desrespeito aos direitos do consumidor 

que adquire bens e não os recebe. Não se compreende como mero 

dissabor o fato que impede o ser humano de usar de seus direitos, 

mormente quando, por má prestação de serviço, a pessoa fica obstada de 

usufruir do adquiriu. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser rejeitado uma vez que a parte autora não 

logrou êxito em demonstrar sua ocorrência, tendo em vista que os 

comprovantes de pagamento e notas fiscais não correspondem aos 

problemas noticiados na exordial. Com efeito, a parte reclamante requer o 

ressarcimento dos seguintes valores: 1. CHICOTE – R$ 630,00 (seiscentos 

e trinta reais); 2. REVISÃO e outros – R$ 840,00 (oitocentos e quarenta 

reais) Ora, quando da constatação dos vícios pela parte reclamante 

(16/01/2018), os quais foram comunicados ao preposto da parte ré (id. 

21643280 - Pág. 1), estes se deram em relação a “ruídos na portas 

traseiras”, painel com um ronco (ar condicionado)”, “porta malas qdo 

chove molha” e “partida longa”, os quais não guardam qualquer relação 

com os recibos apresentados. É que, verifico das notas fiscais que o 

peça substituída se refere a “chicote” e o serviço é referente a “revisão 

do veículo”, os quais foram realizados em 28/07/2018, quando o automóvel 

apresentava a quilometragem de 47.964 km, conforme se infere da própria 

nota fiscal trazida no id. 21643736 - Pág. 1. Logo, tendo o veículo sido 

adquirido na data de 23/09/2017, com a quilometragem de 33.244 km, 

aliado ao fato de que os serviços realizados não foram objeto da 

reclamação junto ao preposto da parte demandada, tenho que tais reparos 

se tratam de uso normal do veículo, o qual deve ser arcado pela parte 

demandante. Assim, não tendo sido demonstrado que o valor efetivamente 

pago tenha relação com os vícios ocultos apresentados pelo veículo, 

indevida será a restituição de tais valores em favor da parte demandante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos materiais, 

nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 8/2020-JUA

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ato 1526/2019-Cnpar-CMAG, que removeu o 

Magistrado da 3ª Vara de Juara, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira , para a 2ª 

Vara da Comarca de Jaciara-MT.

RESOLVE:

EXONERAR a pedido Servidora SIELLY PEREIRA GOMES, matrícula n. 

23060 , portador do RG n. 24375950 SSP/MT e inscrita no CPF n. 

048.447.561-41 , do cargo de Assessora de Gabinete II, Símbolo 

PDA-CNE-VIII, lotada no gabinete da 3ª Vara desta Comarca, a partir de 

13/01/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 10 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes
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Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 7/2020-JUA

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ato 1526/2019-Cnpar-CMAG, que removeu o 

Magistrado Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira , da 3ª Vara de Juara para a 2ª 

Vara da Comarca de Jaciara-MT .

RESOLVE:

EXONERAR a pedido a Servidora EDUARDA RUPPEL WEILER, matrícula n. 

30089 , portador do RG n. 1645003-5 SSP/MT e ins crita no CPF n. 

036.133.831-79 , do cargo de Assessora de Gabinete I, Símbolo 

PDA-CNE-VII, lotada no Gabinete da 3ª Vara desta Comarca, a partir de 

13/01/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 10 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 135398 Nr: 5737-83.2019.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz Diretor da Comarca de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 135398

Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo requerente com 

relação ao indeferimento do pedido de cadastramento de Lunara Thais 

Araújo Martins como sua colaboradora, com intuito de realizar cargas de 

processos judiciais em trâmite nesta Comarca.

Apresentou cópia de decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça 

em procedimento de consulta, autorizando a retirada de autos por pessoa 

cadastrada que não possua inscrição como Estagiário da OAB, apesar de 

não constar da CNGC (CIA nº 0142595-49.2017.811.0000).

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, diante da decisão da Consulta nº 57/2017 (CIA nº 

0142595-49.2017.811.0000), revejo meu entendimento com relação à 

matéria.

Assim, ante ao exposto, DEFIRO O PEDIDO de cadastramento realizado 

pelo advogado, devendo referido cadastramento seguir a normativa dos 

arts. 357 e 358 da CNGC.

Intime-se.

 Cumpra-se

Após, ao ARQUIVO.

 Juara/MT, 11 de dezembro de 2019.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Diretor do Foro Substituto

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-90.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CHRISTOFOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1002030-90.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

ANGELO CHRISTOFOLO RÉU: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME Vistos 

etc. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais, e DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer momento, se 

alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico as 

declarações de hipossuficiência. Em caso de relação de consumo, 

considerando a verossimilhança da alegação, declaro invertido o ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC. CITEM-SE as partes requeridas para, responderem à demanda, sob 

pena de revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Conste no mandado de citação que o prazo para 

apresentação da contestação se iniciará a depender das situações do 

Art. 335 do NCPC. Caso sejam alegadas matérias preliminares na 

contestação, ou seja, instruída com documentos, intime-se a parte autora 

para impugnar a contestação, em 15 dias. Depois de tudo cumprido e 

certificado, volte-me os autos conclusos para deliberação. Deixo de 

Designar por ora data para realização de Audiência de Conciliação, diante 

do desinteresse da parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-23.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CASTRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000573-23.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

SANTA CASTRO PEREIRA RÉU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias. 

Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juara/MT, 14 de outubro de 2019. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001535-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILTO RUPOLO (EMBARGADO)

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA RUPOLO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001535-80.2018.8.11.0018. 

EMBARGANTE: ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES EMBARGADO: ADILTO 

RUPOLO, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA RUPOLO Vistos etc. Intimados 

para juntarem documentos que comprovassem a necessidade de 

deferimento da justiça gratuita, a parte não apresentou elementos novos 

capazes de comprovar seu estado de hipossuficiência. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, e DETERMINO a intimação da parte, 

para que recolha as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Se decorrido tal prazo sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juara/MT, 14 de outubro de 2019. JULIANO 
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HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000610-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Certidão Processo: 1000610-84.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 

89.890,39; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Proceder a 

intimação da parte autora acerca do despacho proferido. JUARA, 16 de 

outubro de 2019 ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001595-19.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIRO SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001595-19.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

ROZILENE PEREIRA REQUERIDO: OZENIRO SANCHES Vistos etc. RECEBO 

a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil, bem como DEFIRO os benefícios da Justiça 

gratuita. Acerca do pedido liminar, primeiramente, vale mencionar que os 

cônjuges possuem a obrigação de mútua assistência, conforme preceitua 

o art. 1.566, III, do Código Civil. Assim, poderão estes "pedir uns aos 

outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com 

a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação." (art. 1.694, CC). No entanto, na fixação destes alimentos, 

deve-se observar a possibilidade do alimentante, bem assim a 

necessidade do alimentando, conforme dispõe o § 1º do artigo supra 

citado. Desta forma, "são devidos os alimentos quando quem os pretende 

não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 

mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento. "(art. 1.695, CC). Para que seja 

possível, pois, a fixação de alimentos, deverá o requerente demonstrar 

sua necessidade e a impossibilidade de prover por si só sua subsistência. 

Da mesma forma deverá estar comprovada a possibilidade do alimentante 

em provê-los. No caso dos autos, tais comprovações restaram 

prejudicadas, motivo pelo qual, neste momento processual, tenho que o 

INDEFERIMENTO DO PUGNADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. Outrossim, tendo 

em vista que o feito em análise admite composição, com supedâneo no 

inciso V, do artigo 139 do CPC e na norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação. Cadastre o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver. CITE-SE a 

parte requerida, conforme pugnado, para, responder à demanda, sob 

pena de revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Conste no mandado de citação que o prazo para 

apresentação da contestação se iniciará a depender das situações do 

Art. 335 do NCPC. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: 1 – Havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2 – 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3 – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos 

conclusos para deliberação judicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juara/MT, 23 de Setembro de 2019. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001973-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO VERNIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001973-72.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOSE GERALDO VERNIER RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Analisando detidamente a exordial, 

observa-se, que não foi atendido o disposto nos artigos 319 e 320 do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, INTIME-SE o requerente, na pessoa 

de seu advogado para que EMENDE a inicial, informando a profissão da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigo 321, § único do NCPC). Se decorrido tal prazo sem que 

tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Feliz Natal/MT, 04 Dezembro de 2019. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000852-43.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALEXANDRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e dou fé, que o a 

sentença proferida nos autos transitou em julgado, data 15/10/2019. 

JUARA, 8 de novembro de 2019 ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000608-80.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. O. (AUTOR(A))

MIRIAN DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ (RÉU)

LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (RÉU)

FOCO ASSESSORIA AGRICOLA TGA LTDA - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000608-80.2019.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 290047/2019, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

03/03/2020, às 08hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 17 de dezembro de 2019 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000608-80.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. O. (AUTOR(A))

MIRIAN DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ (RÉU)

LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (RÉU)

FOCO ASSESSORIA AGRICOLA TGA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Sessão de Conciliação/Mediação PROCESSO: 

1000608-80.2019.8.11.0018 Intimar o patrono da parte autora acerca da 

Sessão de Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 02/08/2019, 

às 15hrs00 min., para que procedam com a intimação das partes a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC, no dia e hora descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000608-80.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. O. (AUTOR(A))

MIRIAN DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ (REU)

LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (REU)

FOCO ASSESSORIA AGRICOLA TGA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Sessão de Conciliação/Mediação PROCESSO: 

1000608-80.2019.8.11.0018 Intimar o patrono da parte autora acerca da 

Sessão de Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 02/08/2019, 

às 15hrs00 min., para que procedam com a intimação das partes a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC, no dia e hora descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001563-14.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECIR ANTONIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, que 

em cumprimento ao Mandado de Intimação extraído dos autos acima 

identificado, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Primeira 

Vara desta comarca, diligenciei-me no dia 07/11/2019, ao Hospital São 

Lucas, onde intimei o médico perito nomeado, RICARDO LEANDRO FELIPE, 

o qual aceitou cópia do mandado e exarou assinatura. Informo também que 

na mesma oportunidade o perito já designou data, horário e local para 

realização da pericia, sendo no dia 27/02/2020, às 15h00m, no hospital 

São Lucas de Juara. O referido é verdade. Alexandre Antonio de Souza 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001831-68.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA CATUAI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão do Oficial de Justiça em Id. 27831315, bem como para que 

proceda o recolhimento do valor de R$ 277,50 (Duzentos e Setenta e Sete 

Reais e Cinquenta Centavos) a título de complemento de diligência. JUARA, 

13 de janeiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000863-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GUARITA BORGES BENTO OAB - SP207199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIA DA MATTA SOUTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação da parte autora acerca da certidão do Oficial 

de Justiça em id. 26800797, bem como para que proceda o recolhimento 

no valor de R$ 25,00 a título de complemento de diligência. JUARA, 16 de 

janeiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001950-29.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcio Donizete Oliveira dos Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Conforme certidão do Oficial em Id. 28109588, procedo 

a intimação da parte autora para que proceda o recolhimento da diligência 

adequada para cumprimento da Carta Precatória. JUARA, 20 de janeiro de 

2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 
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(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000187-90.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE SIRAYUP KAYABI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES DE OLIVEIRA MORIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte requerida acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 03/03/2020, às 09hs00min 

conforme Id. 27564925, ficando o mesmo responsável pelo 

comparecimento da parte interessada. JUARA, 20 de janeiro de 2020. 

ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87043 Nr: 226-75.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, impulsino os presentes autos com Vista à Procuradoria 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95135 Nr: 4177-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promover a intimação da parte autora para apresentar planilha correta 

para expedição de RPV.

 Intimação da Parte Apelada

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27900 Nr: 453-80.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aued & Silva Ltda, Maria Lucia da Silva, 

Silvana Margareth da Silva Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE BALBINO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 453-80.2008.811.0018, Protocolo 

27900, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73281 Nr: 2788-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação das partes acerca do retorno dos autos à 1ª 

instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70689 Nr: 1627-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:OAB/MT 905-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça, junto ao site do Tribunal de Justiça do 

estado do Mato Grosso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44033 Nr: 1143-70.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Pansani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Cavichiolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Intimar o patrono da parte autora, para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 106601 Nr: 1474-42.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Processo nº 1474-42.2018.811.0018

Código nº 106601

Vistos etc.

Nos termos do art. 144, inciso VIII, do CPC, DECLARO-ME impedido de 

atuar no presente feito, tendo em vista que minha esposa firmou 

sociedade com o escritório de advocacia que representa a parte 

requerida.

Assim, após inserir as tarjas coloridas no dorso dos autos (duas tarjas da 

cor vermelha), conforme dispõe o art. 347, IX da CNGC, REMETAM-SE os 

autos ao meu Substituto Legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001389-39.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MOREIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DA SILVA COSTA OAB - MT23320/O (ADVOGADO(A))

 

EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVAL DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001410-78.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CLEMENTE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001410-78.2019.8.11.0018 LUZINETE CLEMENTE RODRIGUES - CPF: 

005.911.911-05 (AUTOR(A)) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (RÉU) CERTIDÃO POSITIVA Certifico, eu, 

Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em cumprimento ao r. 

Mandado, extraído do presente auto, no dia 21/10/2019, estando no 

Hospital São Lucas Intimei o Médico Perito Dr. RICARDO LEANDRO FELIPE 

do inteiro teor do r. mandado. Exarou nota de ciente como se vê no 

anverso do r. mandado e aceitou a contrafé. CERTIFICO AINDA, QUE O 

MÉDICO PERITO SE MANIFESTOU NO MANDADO E AGENDOU A PERÍCIA 

PARA SER REALIZADA NO DIA 06/02/2020, ÁS 15H. NO HOSPITAL SÃO 

LUCAS. Devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o 

referido é verdade e dou fé. Tania Regina Waldow Schneider Oficial de 

Justiça Mat. 33285 SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001581-35.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - 042.335.341-17 

(REPRESENTANTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Uagner Rogério Martins, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos 

presentes autos, no dia 24/10/2019, compareci ao Hospital e Maternidade 

São Lucas, onde procedi a Intimação do perito Dr. RICARDO LEANDRO 

FELIPE, o qual bem ciente ficou da nomeação e do inteiro teor do presente 

mandado, exarou ciente como se vê no anverso, e aceitou a contra fé. O 

qual já agendou a perícia para dia 20/2/2020 às 14h00min no Hospital São 

Lucas, conforme nota no anverso. O referido é verdade, dou fé. 

JUARA/MT, 29 de Outubro de 2019. UAGNER ROGERIO MARTINS Oficial 

de Justiça PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

COMARCA DE JUARA - INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001536-31.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE JESUS CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃ?O PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO 

PREVIDENCIÃRIO - SUBNÃ?CLEO DE GERENCIAMENTO VIRTUAL 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 2Âª VARA CÃVEL DE 
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JUARA NÚMERO: 1001536-31.2019.8.11.0018 PARTE(S): INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PARTES(S): NIVALDO DE JESUS 

CAMARGO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa 

jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da 

Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, requerer o que segue. CONTESTAÇÃO 

pelas razões a seguir expostas. DA PETIÇÃO INICIAL A Parte Autora 

ajuizou a presente ação pretendendo a concessão/restabelecimento de 

benefício por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez), 

desde a DER/cessação, além da condenação do INSS no pagamento de 

custas processuais, juros de mora, correção monetárias, honorários 

advocatícios e demais despesas processuais. A parte adversa alega, em 

suma, que é segurada e não tem capacidade laborativa, fazendo jus ao 

benefício pleiteado. Em que pesem os argumentos declinados, o pedido 

exordial não merece acolhimento, uma vez que a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Portanto, não comprovou a parte que 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, conforme se verá adiante. DO DIREITO PRELIMINARMENTE: Da 

incidência da autotutela nos benefícios previdenciários. Ainda que o 

indeferimento do benefício tenha se dado por um único motivo, o 

ajuizamento da ação para impugnar o ato devolve ao Poder Judiciário a 

análise de todos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício 

previdenciários. Nesse contexto, na remota hipótese de o Juízo considerar 

comprovada a existência da incapacidade, deverá ainda averiguar a 

alegada qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima legal. 

A Jurisprudência Pátria vem decidindo dessa forma, a exemplo da TNU, 

consoante ementa a seguir transcrita: PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DOS 

MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICÁVEL. PRAZO DE REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO AINDA EM FLUIÇÃO. 

AMPLA DEFESA ASSEGURADA AO REQUERIDO, AO QUAL SÃO 

DEVOLVIDOS TODOS OS ELEMENTOS DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. PEDILEF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TNU, PEDILEF 

00599727120074013400, publicado em 18.11.2013) RESSALTA O RÉU 

QUE A QUALIDADE DE SEGURADO E A CARÊNCIA NÃO SÃO 

INCONTROVERSAS NO CASO SOB EXAME. Ora, não pode passar ao 

largo da análise deste ilustre juízo a aferição da qualidade de segurado da 

parte autora ou do cumprimento da carência mínima legal. No processo 

administrativo de concessão dos benefícios por incapacidade, o INSS, 

primeiramente, realiza a perícia médica com a finalidade de se aferir: a) se 

o requerente é realmente incapaz, b) qual a amplitude de sua incapacidade 

e c) qual a data inicial da incapacidade. Somente depois de definidos 

esses pontos é que o INSS passa à análise dos outros requisitos do 

benefício, quais sejam, d) a qualidade de segurado e e) a carência mínima 

legal. Ora, somente depois de apurada a data inicial da incapacidade (se 

houver) é que se pode aferir se, naquela data, o requerente possuía 

qualidade de segurado e a carência mínima. Assim, deve-se atentar para o 

caso concreto, analisando-se se na DII fixada pelo perito a parte possuía a 

qualidade de segurada e a carência necessária para o benefício. Caso o 

perito não fixe a DII, a jurisprudência dominante tem entendido que deve 

ser considerada como data de início da incapacidade a data da juntada do 

laudo pericial aos autos, salvo aplicação do art. 479 do CPC. Nesse caso, 

a análise dos demais requisitos deve levar em consideração a data da 

juntada do laudo. Ademais, deve ser aplicada a Súmula n.º 53 da TNU, 

segundo a qual: “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por 

invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao 

reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.” 

Acrescenta-se que não há nos autos documentos contemporâneos aos 

fatos que indiquem que a parte autora seja segurada especial. Não há nos 

autos início de prova material contemporânea ao período de carência. 

Nenhum dos documentos juntados são contemporâneos ao período de 

carência, que corresponde aos 12 meses anteriores à DII, ou seja, a parte 

deveria ter apresentado documentos que comprovassem o efetivo labor 

rural na qualidade de segurado especial no período de 12 meses antes da 

DII. Evidente, portanto, não se tratar de segurado especial no período de 

carência. Do atento exame dos autos, portanto, constata-se a inexistência 

de prova material. A pretensão da parte autora, portanto, afronta 

diretamente a Súmula n.º 34 da TNU, que assim dispõe: “Para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”. Notoriamente, cabia à parte 

autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que possuía a 

condição de segurada. Contudo, desse ônus não se desvencilhou a 

contento. Correta, portanto, a decisão administrativa. Dessa forma, não 

tendo sido atendidos os requisitos legais, o pedido formulado deve ser 

julgado improcedente. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-DOENÇA O auxílio 

doença é concedido tão somente a segurado da Previdência Social. 

Nestes termos, deve a parte autora comprovar que, uma vez filiado ao 

Regime Geral, continua na condição de segurado da Previdência Social. 

Com a perda da qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei nº 

8.213/91, não há qualquer direito à exigência do benefício previdenciário. 

Comprovada a qualidade de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir 

a carência mínima legal para o gozo do benefício. Ademais, a parte autora, 

para gozo do benefício, deve comprovar incapacidade TOTAL e 

TEMPORÁRIA para o exercício de seu trabalho ou sua atividade habitual, 

bem como deve demonstrar que a doença não é pré-existente à filiação ou 

à refiliação ao sistema previdenciário, conforme preconizado no artigo 59, 

parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.213/91. Por fim, os requisitos 

exigidos à concessão do auxílio-doença previdenciário, quais sejam, 

qualidade de segurado, cumprimento de carência mínima legal e 

incapacidade para o trabalho, devem estar presentes 

CUMULATIVAMENTE, o que não restou demonstrado nestes autos, razão 

pela qual a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo do seu pretenso direito, conforme disciplinado no art. 373, 

inciso I, do CPC/2015. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A aposentadoria por invalidez é 

concedida tão somente a SEGURADO da Previdência Social. Nestes 

termos, deveria a parte autora ter comprovado que possuía condição de 

segurado da Previdência Social quando da incapacidade, o que não foi 

feito na presente ação. Com a perda/ausência da qualidade de segurado, 

nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.213/91, não há qualquer direito à 

exigência do benefício previdenciário. Ainda que comprovada a qualidade 

de segurada, a parte autora deve, ainda, cumprir a carência mínima legal 

para o gozo do benefício. Por fim, para gozo do benefício de 

aposentadoria por invalidez, a parte autora deve estar INCAPAZ de forma 

TOTAL E PERMANENTE para o exercício de QUALQUER atividade e deve 

mostrar-se insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Ademais, se presente a capacidade laboral, 

ainda que reduzida, descabe falar-se em aposentadoria por invalidez. 

Cumpre assim à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não 

foi feito nos presentes autos. DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE Os 

danos sofridos pela parte autora não encontram correspondência nos 

tipos de sequelas incapacitantes previstos no Anexo III do Decreto n.º 

3.048/99, tipos estes que dão suporte à concessão do auxílio-acidente. 

Portanto, não há falar em concessão do auxílio-acidente, nos termos do 

artigo 86 da Lei nº 8.213/91, cujo teor transcreve-se a seguir: O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (...) (g. n.) Dessa forma, para a 

concessão do benefício de auxílio-acidente é imprescindível que a parte 

autora atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (i) existência de 

lesão ou doença consolidada; (ii) da lesão ou doença consolidada devem 

advir sequelas (cf. situações discriminadas no anexo III do Decreto 

3.048/99); (iii) redução, parcial e permanente, da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia; e, finalmente, iv) nexo etiológico entre 

a lesão ou moléstia incapacitante com o labor exercido. Vale ressaltar que 

o requisito (iv) acima referido é imprescindível para a concessão do 

benefício do auxílio-acidente fundado em acidente do trabalho, que é a 

única modalidade que se encontra dentro da competência jurisdicional da 

Justiça Estadual, por força da norma contida no art. 109, caput, da 

Constituição Federal. Como é cediço, compete à Justiça Federal o 

julgamento de causas relativas ao auxílio-acidente pleiteado em função de 

acidentes de outra natureza, que não a laboral. In casu, a parte autora não 

atende aos requisitos enumerados, especialmente no que concerne ao 

segundo item (a ocorrência de sequelas efetivamente incapacitantes, 

discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99) e ao terceiro item 

(redução, parcial e permanente, da capacidade para o trabalho), razão 

pela qual sua pretensão deve ser rechaçada. Note-se que, na espécie, 

não foi comprovada efetiva redução da capacidade laborativa. Ademais 

ainda que a incapacidade seja parcial, pode a parte autora exercer outras 

funções sem qualquer limitação. Nesse passo, convém lembrar que a 

infortunística não tem por escopo reparar o acidente ou a lesão, mas sim a 

efetiva ocorrência de incapacidade para o trabalho. Em razão de todo o 

exposto, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS REGRAS DE CARÊNCIA Quanto à 

carência, cabe destacar que a MP n.º 739/2016 inseriu o parágrafo único 

no art. 27 da Lei de Benefícios do RGPS, assim dispondo: "Parágrafo 

único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de 

aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

previstos nos incisos I e III do caput do art. 25." Referida MP perdeu a 

vigência, contudo, da mesma forma, a MP n.º 767/2017 inseriu o art. 27-A 

na mencionada Lei, com a mesma redação: "Art. 27- A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de 

salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à 

Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput 

do art. 25." A Lei n.º 13.457/2017 trouxe nova redação, prevendo que, 

nos casos de perda da qualidade de segurado, a parte deve cumprir 

metade da carência, nos seguintes termos: "Art. 27-A. No caso de perda 

da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 

benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da 

nova filiação à previdência social, com metade dos períodos previstos nos 

incisos i e iii do caput do art. 25 desta lei." A mais recente MP n.º 

871/2019, alterou novamente o art. 27-A, trazendo nova regra: "Art. 27-A. 

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão 

dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de 

salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a 

partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos 

integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25." 

Nesse sentido o Tema n.º 176 da TNU: "Constatado que a incapacidade 

do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu 

ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, 

aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas." Dessa forma, 

quanto à carência, o pedido deve ser analisado conforme a norma vigente 

na DER, levando-se em consideração a DII. DA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE LABORAL - PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA Para que o benefício de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo seja devido: (i) 

qualidade de segurado; (ii) incapacidade para o exercício de qualquer 

atividade que lhe garanta a subsistência, no caso de aposentadoria por 

invalidez, ou incapacidade temporária para atividade habitual, no caso de 

auxílio doença; (iii) carência mínima legal. No presente caso, a parte autora 

apenas diz que se encontra, atualmente, incapaz de exercer atividade 

laboral, razão pela qual preencheria os requisitos do benefício de 

auxílio-doença. Contudo, não merecem prosperar as alegações feitas na 

exordial. Isso porque os exames médicos periciais realizados na esfera 

administrativa foram presididos por médico do INSS, habilitado a avaliar a 

capacidade e incapacidade laboral dos segurados. Nesse sentido, tais 

exames são técnicos, razão pela qual, afastada a incapacidade laboral 

pelo médico perito do INSS, não há que se falar em preenchimento dos 

requisitos para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Inclusive, a 

perícia feita pelo médico do INSS é ato legítimo praticado pela autarquia 

previdenciária, militando em seu favor a PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E 

VERACIDADE. Assim, caso a parte submetida a exame deseje contrariar 

as conclusões do médico em juízo, deve trazer elementos de ordem 

igualmente técnica, a fim de afastar a presunção de certeza do exame 

médico pericial feito no âmbito administrativo. Vê-se que o requerente, em 

nenhum momento, trouxe tais elementos. Apenas alega que está 

incapacitado. Pelo exposto, vê-se que inexiste a alegada incapacidade 

laboral, motivo pelo qual é indevido o benefício postulado. DA 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Como o benefício pleiteado pelo 

requerente decorre de sua alegada incapacidade, é imprescindível a 

realização de prova pericial a cargo de médico especializado em perícias 

médicas ou na área de especialidade da doença do requerente. 

Registre-se que, sem que seja efetivamente constatada a incapacidade 

laboral do requerente, torna-se impossível a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, uma vez que ausente um 

dos requisitos exigidos pela lei previdenciária. RESSALTA-SE QUE TAL 

PROVA É ÔNUS DO AUTOR. Após a perícia, esta autarquia poderá se 

manifestar quanto ao teor da prova, verificando ou não a incapacidade 

laboral da parte autora e a qualidade de segurado e carência na DII. TESES 

SUBSIDIÁRIAS SUCESSIVAMENTE: DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO Na 

remota hipótese de ser considerado devido o benefício pleiteado à parte 

autora, o que se admite apenas por argumentação, deverá o seu termo 

inicial ser fixado na data da juntada aos autos do laudo médico pericial, 

uma vez que se verificada tal incapacidade, ela será superveniente ao 

requerimento administrativo do benefício, pois na época também foi 

submetida à perícia, que concluiu pela sua capacidade, harmonizando, 

assim, com a melhor doutrina (presunção de legitimidade e veracidade dos 

atos administrativos) e jurisprudência (STJ, AGRESP 735329). Caso o 

perito não consiga fixar a DII, a DIB deverá ser fixada na data da juntada 

do laudo aos autos, conforme jurisprudência dominante. 

SUCESSIVAMENTE: DA FIXAÇÃO DA DCB Ainda sucessivamente, em 

caso de procedência do pedido, a DCB deve ser expressamente fixada 

por esse d. juízo em período razoável contado a partir da data do laudo. 

Constatada a incapacidade temporária pelo perito, decerto que o benefício 

a ser concedido deve ter natureza igualmente temporária. Da mesma 

forma, constatada a incapacidade parcial, cabe à parte autora se 

readaptar para outras funções compatíveis com suas limitações. Ora, 

sendo possível estipular uma data para o fim da incapacidade o juiz deve 

fazê-lo, havendo a possibilidade de pedir-se prorrogação em sede 

administrativa, mediante perícia a cargo do INSS. Não são raras as vezes 

em que há a recuperação ou readaptação da parte, mas não há a 

cessação do benefício. Em casos como esses, a Autarquia dificilmente 

consegue reaver os valores despendidos com os segurados que não 

mais estão incapacitados mas que, por ausência de determinação 

expressa na sentença sobre a data de cessação do benefício, continuam 

recebendo os valores indevidamente. A fixação da DCB é, em última 

análise, benéfica para todos segurados da Previdência Social, que 

também dependem do erário para auferir seus benefícios, e que são 

lesados quando, por ausência de mecanismo sentencial apto, precisam 

arcar com benefícios que deveriam ter sido cessados há bastante tempo. 

Vê-se, pois, que uma vez sendo possível ao expert fixar um lapso 

temporal razoável para a recuperação da aptidão laboral, é de rigor que a 

sentença prolatada seja expressa em fixar a DCB da benesse, com a 

ressalva de que, não sendo o interregno suficiente, poderá o segurado 

requisitar a prorrogação diretamente no INSS, sem maiores complicações. 

Tanto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou, no final de 2015, 

recomendação nesse exato sentido (RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 

CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15.12.2015): Art. 2º Recomendar aos Juízes 

Federais, aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, ao INSS e aos Procuradores Federais que atuam na 

representação judicial do INSS, nas ações judiciais que visem à 

concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, no quanto 

respectivamente couber, que: I - incluam nas propostas de acordo e nas 

sentenças a Data da Cessação do Benefício (DCB) e a indicação de 

eventual tratamento médico, sempre que o laudo pericial apontar período 

para recuperação da capacidade laboral, sem prejuízo de eventual 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício, de cuja análise 

dependerá a sua cessação, ou de novo requerimento administrativo para 

concessão de outro benefício; Seguindo tal linha de raciocínio, a 

Procuradoria-Geral Federal editou a Portaria nº. 258, de 13 de abril de 

2016, visando conferir eficácia às decisões judiciais proferidas sob o 

auspício de benefícios por incapacidade. Eis o seu parcial teor: Art. 3º O 

Procurador Federal oficiante poderá celebrar acordo judicial, reconhecer o 

pedido e deixar de recorrer com base no laudo do perito judicial que 

concluir pela incapacidade do segurado, ainda que não conste a 

participação de assistente técnico do INSS no processo. Art. 4º No caso 

específico do auxílio-doença, o Procurador Federal oficiante poderá deixar 

de recorrer de sentença ou de decisão judicial, inclusive as que concedam 

tutela provisória, quando o laudo do perito judicial tiver constatado a 

existência de incapacidade e a decisão ou sentença judicial tiver fixado a 

data de cessação do benefício - DCB. §1º Para os efeitos do caput, não 

tendo a sentença ou decisão fixado DCB, é recomendável o oferecimento 

de embargos de declaração com esse objetivo. §2º Se, após o 

oferecimento dos embargos de declaração, a sentença ou decisão judicial 

deixar de fixar DCB do auxílio-doença, caberá ao Procurador Federal 

oficiante avaliar a necessidade de interposição de recurso. No mesmo 

sentido, a legislação previdenciária passou a prever nos §§ 8º e 9º do art. 

60 da Lei n.º 8.213/91 que: §8º Sempre que possível, O ATO DE 

CONCESSÃO OU DE REATIVAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, JUDICIAL OU 

ADMINISTRATIVO, DEVERÁ FIXAR O PRAZO ESTIMADO PARA A 

DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) §9º Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1200 de 2710



concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) No mesmo sentido, a TNU ao firmar o Tema de n.º 164: "Por não 

vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do 

auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova 

avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do 

benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por 

unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de 

auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de 

Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 

739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos 

previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de 

prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os 

motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, 

reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 

767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a 

sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de 

nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o 

segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de 

pagamento até a realização da perícia médica." Nota-se, pois, que a 

fixação da DCB tem o condão de conferir efetividade e celeridade às 

decisões judiciais, inclusive mediante sensível diminuição dos recursos 

interpostos. Ademais, a ausência de fixação da DCB na decisão judicial 

importa na cessação do benefício em 120 dias, caso não haja pedido de 

prorrogação por parte do interessado. SUCESSIVAMENTE: DEDUÇÃO DOS 

PERÍODOS EM QUE A PARTE AUTORA EXERCEU ATIVIDADE 

REMUNERADA Ainda de forma sucessiva, requer o réu a dedução dos 

períodos em que a autora exerceu atividade remunerada, conforme se 

apurar em fase de liquidação, diante da incompatibilidade do benefício 

pleiteado com o exercício de atividade remunerada. SUCESSIVAMENTE: 

DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS 

INACUMULÁVEIS Em caso de eventual procedência, requer o réu seja 

autorizada a dedução dos valores pagos à parte autora a título de 

benefícios inacumuláveis com o pleiteado, sob pena de enriquecimento 

sem causa e afronta ao art. 884 do CC. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS 

DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947 – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS 

AUTOS PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 24/09/2018 

– APLICAÇÃO NECESSÁRIA DA TR ATÉ O JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Insiste o INSS na correção monetária dos 

valores devidos nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei 11.960/2009, segundo entendimento firmado pelo STF no 

julgamento do RE 870.947. Como se sabe, o julgamento havido no referido 

recurso extraordinário não foi concluído, estando pendente de julgamento 

os embargos de declaração apresentados, faltando definição, entre 

outras questões, acerca da modulação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. No que atine à modulação dos efeitos da decisão, 

oportuno ressaltar que tal possibilidade foi expressamente contemplada no 

novel diploma processual em seu artigo 927, §3º, o qual permite a 

modulação nos casos em que a alteração abrupta de jurisprudência possa 

acarretar prejuízo ao interesse social e a segurança jurídica. Assim, caso 

sejam acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda 

Pública (INSS, UNIÃO e eventualmente outros entes federativos), 

modulando-se os efeitos da decisão, todas as decisões judiciais 

proferidas neste intervalo de tempo terão de ser revistas, implicando no 

abarrotamento do judiciário com a interposição de uma infinidade de 

recursos e ações rescisórias, congestionando ainda mais os órgãos 

judiciários, o que, em última análise, reflete na qualidade do serviço 

jurisdicional prestado aos jurisdicionados. Nesta senda, não remanesce 

dúvida de que a aplicação do precedente, ainda pendente de modulação 

dos efeitos, pode ensejar, e de certo ensejará, complicações nas fases 

de liquidação e execução do julgado, sobretudo se for acolhido eventual 

pedido de atribuição de efeito prospectivo. Na oportunidade, vale destacar 

que o Relator do referido Recurso Extraordinário, o Min. Luiz Fux, deferiu, 

no dia 24/09/2018, efeito suspensivo aos embargos de declaração 

opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do referido Recurso 

Extraordinário, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC/2015, 

entendendo que a imediata aplicação do decisum embargado pelas 

instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de 

modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode dar ensejo à 

realização do pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela 

Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças 

públicas. Eis o que consta da mencionada decisão: "In casu, sustentam os 

entes federativos embargantes, em apertada síntese, padecer o decisum 

embargado de omissão e contradição, em face da ausência de modulação 

de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação pelas instâncias a quo a 

dar causa a um cenário de insegurança jurídica, com risco de dano grave 

ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de 

valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação 

expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à 

modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando 

observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação 

otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros 

valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a 

proteção da confiança legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in 

casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de 

não concessão do efeito suspensivo pleiteado. (...) Desse modo, a 

imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes 

da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos 

da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de 

pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda 

Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. 

Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de 

declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento 

no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. Ministro LUIZ FUX Relator" 

Em resumo, de acordo com a referida decisão, sinaliza o Min. Luiz Fux, 

que há grande probabilidade de ser dado provimento aos embargos de 

declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947, e, por 

isso, a orientação lá firmada não deve ser observada pelas instâncias 

inferiores até que sobrevenha decisão definitiva sobre essa questão pelo 

STF, mantendo-se a aplicação da correção monetária de valores devidos 

pela Fazenda Pública conforme prescrição contida no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ante o exposto, 

pugna-se pela aplicação integral dos critérios de juros e correção 

monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em 

julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a 

determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da decisão 

sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades 

acima expostas. DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer o INSS 

que se julgue improcedente o pleito exordial, nos termos do acima 

ventilado. Na eventualidade de condenação, o que se faz por cautela, 

requer o INSS a fixação da DCB (em caso de incapacidade temporária) e a 

incidência de juros e correção monetária nos termos da redação do art. 

1º-F da Lei 9.494/97. Da mesma forma, deve ser observada a prescrição 

quinquenal, nos termos da lei. Ainda de forma sucessiva, em caso de 

eventual procedência, requer o réu seja autorizada a dedução dos valores 

pagos à parte autora a título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado, 

bem como a dedução dos períodos em que a autora exerceu atividade 

remunerada (diante da incompatibilidade do benefício em questão com o 

exercício de atividade remunerada), sob pena de enriquecimento sem 

causa e afronta ao art. 884 do CC. Caso o MM. Juiz entenda pela 

necessidade de produção e outras provas, protesta por todos os meios 

de prova admitidos em direito. Ressalva-se, por precaução, o direito de 

produzir contraprovas àquelas que forem produzidas pela outra parte, nos 

termos do art. 5º, LV, da CF, e do art. 437, §1º, do CPC. Caso seja 

designada AIJ, o réu requer, desde já, o depoimento pessoal da parte 

autora. QUESITOS Se deferido o pedido autoral de produção de prova 

pericial, consistente em exame a ser realizado por perito médico da 

confiança deste E. Juízo, seguem os quesitos do INSS: A) Nome: B) Idade: 

C) Profissão declarada: D) Escolaridade: O I. Perito Judicial já atuou como 

médico assistente do periciando? O I. Perito Judicial já manteve algum tipo 

de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste 

processo? Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) 

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Há necessidade 

de novos exames? Qual a atual ou última atividade laboral do autor? 

(Descrever sucintamente as tarefas). No exame físico, quais os sintomas 

da doença apresentados? Em que medida ou grau os sintomas da doença 

limitam o exercício da atividade profissional declarada? A doença é 

passível de cura total ou parcial? Existe incapacidade que impeça o 

exercício da função declarada pelo examinado? Qual a data de início da 

doença? Qual a data de início da incapacidade? Quais os elementos que 

subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? As respostas aos 
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quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? O autor apresenta 

calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou 

desenvolveu alguma atividade laboral recente? Para qual tipo/ espécie/ 

classe de atividades há incapacidade? Para qual tipo/ espécie/ classe de 

atividades há capacidade? A incapacidade é definitiva ou temporária? Se 

temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de 

recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, 

se for o caso Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função 

que lhe garanta a subsistência? Quais os elementos que fundamentam a 

resposta ao item anterior? Há nexo causal entre a atividade até então 

desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Há 

lesões consolidadas decorrentes de acidente? Se houver lesão 

consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade 

que o periciado habitualmente exercia? O autor está seguindo o tratamento 

médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. 

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões 

apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento 

médico? Katielle Aurea Moris Renan Bastos Sena Procuradora Federal 

Procurador Federal Marcelo Nunes Arakaki Mateus Alves Araújo 

Procurador Federal Procurador Federal CuiabÃ¡, 05 de novembro de 2019. 

JULIA DA COSTA MOREIRA ESTAGIÃRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001539-83.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRIZZERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001539-83.2019.8.11.0018 REINALDO FRIZZERA - CPF: 816.845.841-91 

(AUTOR(A)) INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 

29.979.036/0001-40 (RÉU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, que em 

cumprimento ao r. Mandado, extraído dos presentes autos, no dia 

30/10/19, compareci ao Hospital São Lucas, onde Procedi a Intimação do 

perito nomeado Ricardo Leandro Felipe o qual ciente ficou do inteiro teor 

do mandado, exarou ciente que se vê no anverso, aceitou a 

contrafé.Agendou perícia para o dia 20/02/20 ás 14h30min no Hospital São 

Lucas. /MT, 4 de novembro de 2019. JULIANA CRISTINA ALVES CORREA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-73.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001572-73.2019.8.11.0018 IRACI DOS SANTOS - CPF: 972.038.661-49 

(AUTOR(A)) 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS (RÉU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIDÃO Certifico que, eu 

Ruannyto Pereira de Melo, Oficial de Justiça, em cumprimento ao Mandado 

de Intimação, diligenciei-me ao endereço mencionado no r. mandado e lá 

estando, após as formalidades legais, INTIMEI o perito RICARDO LEANDRO 

FELIPE da r. decisão. Após ciência do conteúdo do referido mandado e 

da(s) cópia(s) que o integra, que li e dei-lhe para ler, entreguei-lhe 

contrafé e recolhi sua assinatura. Informo ainda que o perito designou o 

dia 27/02/2020 às 14h30 no Hospital São Lucas para realização da perícia. 

Desta feita, devolvo o r. mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Diligencia realizada no dia 07/11/2019 às 

14h00min Juara/MT, 13 de novembro de 2019. RUANNYTO PEREIRA DE 

MELO Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001474-88.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CUCATO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Uagner Rogério Martins, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos 

presentes autos, no dia 31/10/2019, compareci ao Hospital e Maternidade 

São Lucas, onde procedi a Intimação do perito Dr. RICARDO LEANDRO 

FELIPE, o qual bem ciente ficou da nomeação e do inteiro teor do presente 

mandado, exarou ciente como se vê no anverso, e aceitou a contra fé. O 

qual já agendou a perícia para dia 27/2/2020 às 14h30min no Hospital São 

Lucas, conforme nota no anverso. O referido é verdade, dou fé. 

JUARA/MT, 1 de Novembro de 2019. UAGNER ROGERIO MARTINS Oficial 

de Justiça PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

COMARCA DE JUARA - INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001416-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SZIMANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA RUBIN OAB - MT0016490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001416-22.2018.8.11.0018 LUIZ CARLOS SZIMANSKI - CPF: 

093.227.059-06 (AUTOR(A)) INSS (RÉU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu Ana 

Cláudia Teixeira Borges, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 

Mandado de Intimação extraído dos autos do processo n.º 

1001416-22.2018.8.11.0018, no dia 07/11/2019 às 15:00hs, em diligências 

nesta cidade, dirigi-me ao Hospital São Lucas, e, lá estando, procedi à 

intimação do médico RICARDO LEANDRO FELIPE para designar data de 

perícia e, após ciência dos termos do mandado, recebeu a cópia que lhe 

ofereci e assinou no anverso do mandado. Certifico, ainda, que no mesmo 

ato o médico designou a perícia para o dia 12/03/2020 às 14:00hs., no 

Hospital São Lucas. Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos 

fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé. Juara – MT, 11 de 

Novembro de 2019. Ana Cláudia Teixeira Borges Oficial de Justiça SEDE 

DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001366-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAI SOUZA DE DEUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDY CAROLINO DE DEUS (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001366-59.2019.8.11.0018 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERENTE) NAI SOUZA DE 
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DEUS - CPF: 043.925.511-21 (REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência 

e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, 

Jeferson Tomaz da Costa, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. 

Mandado extraído dos presentes autos, no dia 07/11/2019 às 15h35min, 

compareci a Avenida Rio Arinos, nº 699S, Bairro Centro, Hospital São 

Lucas, onde procedi a Intimação do Intimando Perito Dr. Ricardo Leandro 

Felipe, o qual bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, 

exarou nota de ciente como se vê no anverso e aceitou a contrafé. O 

referido é verdade, dou fé. /MT, 8 de novembro de 2019. JEFERSON 

TOMAZ DA COSTA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001433-24.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001433-24.2019.8.11.0018 CELIO SOARES DA SILVA - CPF: 

870.811.991-00 (AUTOR(A)) 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, 

Jeferson Tomaz da Costa, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. 

Mandado extraído dos presentes autos, no dia 07/11/2019 às 15h35min, 

compareci a Avenida Rio Arinos, nº 699S, Bairro Centro, Hospital São 

Lucas, onde procedi a Intimação do Intimando Perito Dr. Ricardo Leandro 

Felipe, o qual bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, 

exarou nota de ciente como se vê no anverso e aceitou a contrafé. O 

referido é verdade, dou fé. /MT, 8 de novembro de 2019. JEFERSON 

TOMAZ DA COSTA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001391-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. O. (REU)

W. F. F. D. O. (REU)

W. F. F. D. O. -. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

 

Intimar Patrono da parte autora para se manifestar sobre a contestação, 

no prazo legal. Juara13.01.20. Sueli A Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001515-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001515-89.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT e ainda baseado na juntada 

referente a ID nº 25733684, onde constata que não houve tempo hábil 

para intimação da parte Requerida. Fica cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 

276151/2019, redesignada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

17/02/2020, às 08hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 5 de dezembro de 2019 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001906-10.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001906-10.2019.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 290039/2019, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

02/03/2020, às 09hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 17 de dezembro de 2019 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001003-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Laudo Pericial Médico, em anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001003-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Laudo Pericial Médico, em anexo.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000747-32.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RONQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

 

Documentos em anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002042-07.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINO PEDRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002042-07.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DIOLINO 

PEDRO DA SILVA FILHO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 320, do NCPC), acostar aos 

autos a declaração de hipossuficiência, ou comprovar o recolhimento das 

custas e taxas sobre o valor da causa, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002042-07.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINO PEDRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002042-07.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DIOLINO 

PEDRO DA SILVA FILHO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 320, do NCPC), acostar aos 

autos a declaração de hipossuficiência, ou comprovar o recolhimento das 

custas e taxas sobre o valor da causa, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002027-38.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: LUCAS AUGUSTO DOMINGUES D E C 

I S Ã O INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC Após, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002027-38.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: LUCAS AUGUSTO DOMINGUES D E C 

I S Ã O INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC Após, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002027-38.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: LUCAS AUGUSTO DOMINGUES D E C 

I S Ã O INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC Após, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))
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JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002027-38.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: LUCAS AUGUSTO DOMINGUES D E C 

I S Ã O INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC Após, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002011-84.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS MARANGUELO (REQUERENTE)

ELAINE DOS SANTOS MARANGUELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002011-84.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MARCELO 

DOS SANTOS MARANGUELO, ELAINE DOS SANTOS MARANGUELO D E C 

I S Ã O Trata-se de “Ação de Divórcio Consensual” proposta por Marcelo 

dos Santos Maranguelo e Elaine dos Santos Maranguelo, qualificados nos 

autos. Na peça exordial os autores pretendem a declaração do divórcio a 

regulamentação da guarda dos filhos, pensão alimentícia e partilha de 

bens. Atribuiu-se a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Em análise da 

exordial, constato irregularidades a serem sanadas. O valor atribuído a 

causa está equivocado! Na ação de divórcio consensual em que há 

partilha de bens, o valor da causa deve corresponder ao acervo 

patrimonial que se pretende dividir, pois, embora a extinção do vínculo 

matrimonial tenha valor inestimável, é evidente o conteúdo econômico 

imediato da repartição do patrimônio. No mesmo sentido deverá a parte 

autora comprovar a hipossuficiência para fins de obter a gratuidade da 

justiça. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a intimação da parte 

autora para que apresente emenda, tal como mencionado na 

fundamentação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, com indeferimento da petição inicial, nos moldes 

do art. 485, I, do CPC. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000010-92.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON EUGENIO LANER (REU)

ENIO MARCA LANNER (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000010-92.2020.8.11.0018.  AUTOR(A) : 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT REU: ENIO MARCA LANNER, 

EDSON EUGENIO LANER D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovantes 

de pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002064-65.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR VERGILIO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002064-65.2019.8.11.0018. AUTOR(A): VALDECIR 

VERGILIO CORREIA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO INTIME-SE o requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 320 do CPC, 

juntando aos autos o indeferimento administrativo do pedido de 

aposentadoria, em seu nome, tendo em vista que, trata-se de documento 

indispensável para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, § Único do NCPC). Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. Às providências. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002033-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CUSTODIO VELOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002033-45.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA CUSTODIO REQUERIDO: TATIANE CUSTODIO VELOZO D E C I S Ã 

O I N T E R L O C U T Ó R I A I - DEFIRO a tutela provisória pleiteada, tendo 

em vista que o interditando em questão é pessoa diagnosticada com 

problemas de “retardo mental grave”, necessitando ser cuidada por 

terceiros, o que impede a prática dos atos da vida civil. Frise-se, por 

oportuno, que o pedido está muito bem amparado com laudos médicos. 

Assim, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IDOSO. 

NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. ART 273 DO 

CPC/2002. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. Presentes os requisitos autorizadores 

da tutela antecipatória e configurada a existência dos pressupostos de 

convencimento das alegações apresentadas, assim como o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, cabe sua concessão, a 

teor do art. 273, do CPC/2002. A interdição possui caráter nitidamente 

protetivo da pessoa do interditando e de seus bens, devendo o múnus ser 

exercido por pessoa que vise à melhor proteção da pessoa do incapaz e 

de seus bens. Preliminares não acolhidas. Recurso provido em parte. 

(TJMG; AI 1.0672.14.022858-2/001; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 

09/04/2015; DJEMG 15/04/2015) NOMEIO CURADOR PROVISÓRIO à 

interditanda a Sra. MARIA DE FÁTIMA CUSTÓDIO, que poderá 

administrar/requerer os benefícios previdenciário/assistenciais, bancários 

e outros necessários, nos termos do art. 749 do NCPC. II – Cite-se a 

interditanda, para responder ao presente pedido, nomeando o Dr. Moacir 

Velozo Júnior, OAB/MT 17762/A como curador à lide, que deverá 

apresentar a contestação no prazo legal. III – Nos termos do art. 751 do 

NCPC, designo o dia 04 de fevereiro de 2020, às 15h30min, para a 

realização de interrogatório da interditanda. IV – Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. CITE-SE e INTIMEM-SE as partes. Expeça-se termo de 

curatela provisório. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001988-41.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PROCOPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001988-41.2019.8.11.0018. AUTOR(A): VANDERLEI 

PROCOPIO RÉU: AYMORE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação 

Revisional de Contrato proposto por Vanderlei Procópio em desfavor do 

Aymoré Crédito Financiamento S.A. Requereu por os benefícios da Justiça 

Gratuita. Juntou documentos. Pois bem. Antes de receber a presente 

ação, torna-se necessário uma melhor análise quanto a gratuidade da 

justiça. A declaração de pobreza, estabelece mera presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira, cabendo nesse caso a parte interessada 

comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No 

caso, não há nos autos qualquer indício de situação de hipossuficiência 

ou comprovação de impossibilidade da parte autora em arcar com as 

despesas processuais, o que afasta a presunção de pobreza. Pelo 

contrário, em simples análise da natureza desta ação, cuja discussão se 

perfaz sobre a revisão do financiamento de um veículo de quase 50 mil 

reais, dá provas claras de que a parte autora possui capital e poder 

financeiro. O requerente se qualifica como EMPRESÁRIO. Outrossim, 

sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário, sendo imperioso o indeferimento de 

pedidos de justiça gratuita quando o pseudo beneficiário não comprova 

sua situação de hipossuficiência. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com 

fulcro no art. 99,§2º do NCPC, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, devendo a parte autora ser INTIMADA para que providencie a 

comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, que requeira o 

parcelamento das custas (art. 98,§6º NCPC). Transcorrido o prazo para 

emenda, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001982-34.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos 

comprovante de pagamento de diligencias, no prazo legal. Juara MT, 

15.01.2020 Sueli A Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001976-27.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA. 

(REU)

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001976-27.2019.8.11.0018. AUTOR(A): SANDRA 

MARIA DA SILVA RÉU: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, NOVAPORCELANATO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA., PIOVEZAN DE SOUZA 

& CIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que a parte 

autora requer deferimento da assistência judiciária gratuita, porém não 

deduziu as razões pelas quais estaria impossibilitada de recolher as 

custas processuais e taxas judiciária, nem mesmo comprovou sua 

profissão e a renda auferida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino 

que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

hipossuficiência alegada e/ou recolha as custas e taxas. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001976-27.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA. 

(REU)

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001976-27.2019.8.11.0018. AUTOR(A): SANDRA 

MARIA DA SILVA RÉU: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, NOVAPORCELANATO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA., PIOVEZAN DE SOUZA 

& CIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que a parte 

autora requer deferimento da assistência judiciária gratuita, porém não 

deduziu as razões pelas quais estaria impossibilitada de recolher as 

custas processuais e taxas judiciária, nem mesmo comprovou sua 

profissão e a renda auferida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino 

que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

hipossuficiência alegada e/ou recolha as custas e taxas. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135245 Nr: 5676-28.2019.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Francisco Pucci de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva, Sandra Pitteri Dobbins 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para trazer aos autos o comprovante de 

pagamento de taxas e custas da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 7785 Nr: 1488-85.2002.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. José dos Santos Neto quanto ao desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10529 Nr: 176-50.1997.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel, Aristides José Botelho de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genoefa Costa Zago, Guilherme Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique da Silva 

Cambará - OAB:OAB/MT 3.290, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rui Paulo Martins Abraços - OAB:OAB/MT 11.755

 Intimo O Dr. ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA para que proceda a 

devolução dos autos em Escrivania no prazo de 24 horas sob pena de 

busca e apreensão, e de aplicação do art. 234 CPC, bem como ser 

comunicada a OAB nos termos do art. 34, inciso XXII, lei 8906/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33569 Nr: 1212-10.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued, Marinalva Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de ofício de fls.189/190, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41856 Nr: 2289-83.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte exequente para conhecimento e manifestação 

quanto a correspondência devolvida com a informação de “desconhecido” 

fls.88, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 3709-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Luciana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Ludovico Antonio Merighi - OAB:OAB/MT 905-A, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para dar andamento ao feito, conforme 

decisão de fl.154, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69960 Nr: 1258-86.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Durval dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798, 

Luiz Pires Rocha - OAB:13.067, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, acerca das provas que 

pretendem produzir.

Após, conclusos para designação de audiência.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 3229-72.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Intimar patrono das partes para conhecimento e manifestação necessária 

tendo em vista o retorno dos autos de instancia superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100994 Nr: 7255-79.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mandala Agropecuária e Construções Ltda, 

Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Título Extrajudicial ajuizada por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de AGROPECUARIA MANDALA LTDA-EPP, 

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS e DIEGO MARTIN PAES DE 

BARROS, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro do processo as partes informaram a realização de 

acordo para por fim ao litígio (f. 132/136).

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe, pois, conforme 

minuta apresentada nos autos, as partes transacionaram.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes ao ID: 27204301 para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC, e por consequência JULGO EXTINTO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

 Eventuais custas remanescentes pelos executados e os honorários 

advocatícios, conforme pactuado pelas partes no item 9.

Proceda às BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, às 

expensas da parte executada (item 7).

Deixo de analisar os embargos de declaração opostos às f. 91/97, tendo 

em vista que perdeu seu objeto.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82660 Nr: 3312-88.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiane Melo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 D E S P A C H O

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mesmo prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77652 Nr: 977-96.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante das informações trazidas pela parte autora de que o requerido não 

implantou o beneficio de pensão por morte, DETERMINO:

Oficie-se imediatamente o setor responsável pela implantação de 

benefícios do INSS tanto em Sinop, quanto a de Cuiabá-MT para que 

implante o benefício, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

ato atentatório a dignidade da justiça.

Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrida a referida implantação, 

certifique-se e volte-me concluso para proceder a penhora, via bacenjud, 

da soma dos valores devidos desde o prazo determinado na sentença, 

cominado com multa de 20% (vinte por cento) sob os valores devidos e 

não pagos pela Autarquia.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 21641 Nr: 4020-90.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PEDRO CARMO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de JOÃO 

PEDRO CARMO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2982/2002, 2985/2002, 3801/2003, 3804/2003 (MAIS 4 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2006

 - Valor Total: R$ 5.879,00 - Valor Atualizado: R$ 5.879,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 89, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 11 de dezembro de 2019

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80634 Nr: 2235-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 S E N T E N Ç A

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo patrono nomeado em 

decisão de Ref:31, alegando em síntese que houve omissão na sentença 

proferida nos autos, eis que não arbitrou honorários ao causídico 

nomeado.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;”

Nesse cenário verifico que a assiste razão a parte embargante, pois há de 

se observar que na sentença proferida não se fez menção aos valores de 

URH devidos ao dativo pelos trabalhos dispensados neste feito.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO 

para sanar a omissão apontada arbitrando em favor do advogado Dr. 

Moacir Velozo Júnior (OAB/MT 17.762-B) o valor de 2 (dois) URH, pelos 

serviços prestados nestes autos.

Expeça-se certidão de crédito que deverá ser custeada pelo Estado de 

Mato Grosso.

No mais, mantenho incólume a sentença proferida.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89586 Nr: 1430-57.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Willy Alberto Heitmann Neto - OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Diante do declínio de nomeação em Ref:89, certo se faz nomear outro 

curador.

Assim, nomeio a Dra. Joselaine da Silva Anjos, OAB/MT n. 23765/O, que 

deverá apresentar contestação no prazo legal. Arbitro desde já 2 (dois) 

URH, conforme tabela da OAB.

Após a manifestação da curadora, venham os autos conclusos para 

deliberação.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60544 Nr: 3153-53.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Requine Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Vale do Juruena Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Laertes Neves - 

OAB:22.566/PR, Jivago Klein Garcia - OAB:35905/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fl. 228, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada DONIZETI REGUINI GONÇALVES , CPF: 482.550.929-00, 

no montante de indicado na memória de cálculo de fl.228-v. No valor de ( 

R$ 2.950,74) em 08/2019. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos 

cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias.c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, CPC);e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em igual prazo. Não havendo, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2451 Nr: 10-86.1995.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Terezinha Burile da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:MT 2.638, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063, MILTON 

QUEIROZ LOPES - OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação fl.193 (DJE 10635) não constou o patrono 

da parte autora conforme fl.06, promovo a intimação do advogado Dr. 

Jorge Balbino da Silva, para conhecimento e manifestação quanto ao 

despacho de fl.191,no prazo de15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35717 Nr: 3293-29.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:7832/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária tendo em vista o retorno dos autos de Instância Superior.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, José Osvaldo 

Leite Pereira - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, em fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.Revogo a 

decisão de f. 118/123, cassando a cautelar de imutabilidade da 

área.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77828 Nr: 1040-24.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Oficio da Comarca de Curitiba PR onde informa data de audiencia para o 

dia 27/01/2019, as 13.30 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61788 Nr: 4408-46.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar Patronos da Partes quanto ao retorno dos autos de Instancia 

Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41440 Nr: 1879-25.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolf Talys Osorski Santiago - 

OAB:11406

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fl. 230, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada VIAÇÃO ELDORA LTDA, CNPJ: 15.060.676/002-29, no 

montante de indicado na memória de cálculo de fl.232. No valor de ( R$ 

37.711,61) em 08/2019. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia 

da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39385 Nr: 3405-61.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toyota Leasing do Brasil S.A Arrendamento 

Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tesheiner 

Cavassani - OAB:71318

 DESPACHO

 Considerando que, apesar de devidamente intimado o patrono da parte 

executada nada requereu, DESAPENSEM-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26411 Nr: 4394-72.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdC, SdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:MT0019755O, Marcelo Rodrigues Leirião - OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 286044/2019, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 07/02/2020, às 08hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 130719 Nr: 3968-40.2019.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:16586

 SENTENÇA

Trata-se de ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 217-A do CP, 

praticado em tese por CLAUDINEI DOS SANTOS.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento dos 

autos, uma vez que o ato praticado pelo adolescente não configura prática 

de um ato infracional.

Muito bem.

 A motivação para instauração do presente procedimento investigatório 

possuía intuito de apurar o suposto crime análogo ao estupro de 

vulnerável, tendo como suspeito o adolescente supracitado.

Porém, o MPE concluiu que em detida análise do caderno inquisitivo 

vislumbrou-se que a conduta praticada pelo adolescente é atípica e não é 

capaz de configurar crime, motivo pelo qual tenho que o arquivamento 

destes autos é a medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, comungando do entendimento do 

Parquet, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos, nos termos do art. 

180, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Decorrido o prazo recursal de 10 (dez) dias, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10018 Nr: 253-59.1997.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Cimasa Ltda, José Antônio Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Fernando José Bonatto - OAB:25.698-PR, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte exequente para conhecimento e manifestação 

quanto a correspondência devolvida de fls.204 com a informação “não 

proc.”, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14950 Nr: 639-11.2005.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barros de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Godinho, FULFILL - Distribuidora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itelvino Hoffman - OAB:OABMT 

3441, Karlla Christine C.F. B. Carvalho - OAB:OAB MT 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PONCE BUENO - 

OAB:10482

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, em fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27156 Nr: 5133-45.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Momesso Pires- ME, Edevaldo 

Momesso Pires, Larissa Ribeiro Galvão Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para conhecimento e manifestação quanto a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça fl. 100, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28180 Nr: 757-79.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora quanto a juntada de impugnação a 

execução de fls.175/179, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36083 Nr: 247-95.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Marinho Leite Chaves, Robinson 

Antonio Machado, Onilde Biasi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Patrícia Quessada 

Milan - OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0, Wilson 

Roberto Maciel - OAB:5983

 Intimar os patronos das partes requeridas para conhecimento e 

manifestação quanto a juntada de fls.520/531, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42506 Nr: 2934-11.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para conhecimento e manifestação quanto a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça fl. 112, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55772 Nr: 1991-57.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia de Souza Del Bianco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patronos da Partes quanto ao retorno dos autos de Instancia 

Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59898 Nr: 2454-62.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorcelina Maria Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patronos da Partes quanto ao retorno dos autos de Instancia 

Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 3264-37.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patronos da Partes quanto ao retorno dos autos de Instancia 

Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 3684-42.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Prudencio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. Jorge Balbino da Silva quanto ao desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63454 Nr: 869-38.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Schulze - OAB:7629

 Intimar Patrono da parte autora quanto ao retorno dos autos de Instancia 

Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70653 Nr: 1600-97.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Arevalo de Moura - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, para querendo, impugnar a contestação 

de ref. 56, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 1345-37.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rodrigues Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:OAB/MT 905-A, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto ao teor da 

certidão do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120040 Nr: 7146-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 Intimar o patrono da parte ré, para querendo, oferecer contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de ref. 30, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 7147-16.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de ref. 28, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 935-81.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Celso Stanczyk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista 

Gusmão - OAB:3127-A

 Intimar Patronos das Partes quanto ao retorno dos autos de Instancia 

Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86781 Nr: 116-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Intimar Patrono da parte autora para se manifestar sobre a precatória 

devolvida, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78212 Nr: 1179-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubia Mara Oliveira Castro Girão, 1º Ofício de Registro 

de Imóveis e de Títulos e Documentos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mandala Transportes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 Intimar Patrono das Partes para manifestação necessaria quanto ao 

retorno dos autos de Instancia superior

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65573 Nr: 2717-60.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nelson Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Antonio de Moraes - 

OAB:4.993 MT

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto à juntada de Contestação de fls. 90/154, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40010 Nr: 467-59.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Jorge Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Hiolanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de fl.250.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65462 Nr: 2620-60.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Timóteo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Itautec S/A - Grupo Itautec

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:22241/O, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523, 

Milena Pirágine - OAB:17.210.-A

 Considerando que a publicação fl.184 (DJE 10630) não constou o patrono 

da parte requerida conforme fl.186, promovo a intimação do advogado Dr. 

Adalberto Cesar Pereira Martins Junior, quanto ao despacho de fl.182 para 

conhecimento e manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62589 Nr: 55-26.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siglinda Heider Raulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Partes quanto a juntada de laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38937 Nr: 2960-43.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Certifico e dou fé que o comprovante de pagamento de diligência não 

acompanhou a petição de protocolo 135936 de 18 de dezembro de 2019. 

Assim, promovo a intimação do patrono da parte requerente para que junte 

aos autos comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72420 Nr: 2409-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelio Casa Grande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 D E S P A C H O

 Atente-se a Secretaria da Vara para intimação da parte requerida, 

conforme deliberado em decisão de Ref:22, em observância as 

informações contidas na manifestação de Ref:30.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99185 Nr: 6277-05.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros, Agropecuaria Mandala Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 S E N T E N Ç A

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante Douglas 

Martin Paes de Barros e outros, em face da sentença que julgou extinto 

sem resolução de mérito a presente execução.

 A parte autora alega omissão na referida sentença, relatando que ao 

proferir sentença de extinção (perda do objeto) deixou de pronunciar 

acerca das custas e honorários, bem como do pedido formulado pelos 

executados, ora embargantes, pela extinção da presente execução, 

pugnando pela reforma meritória.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;”

Nesse cenário verifico que não assiste razão a parte embargante.

 Os fundamentos da sentença proferida em nada devem ser modificados, 

ao passo que não há possibilidade de analisar o pedido dos embargos à 

execução ante a falta de recolhimento de custas naqueles, que foram 

extintos.

Outrossim, a referida sentença menciona que as custas serão suportadas 

pelo exequente.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante da inexistência de omissão, 

REJEITO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mantendo incólume a 

sentença de extinção sem resolução do mérito proferida nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88787 Nr: 1100-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 Considerando que a publicação ref.45 (DJE 10638) não constou o patrono 

da parte executada conforme ref.17, promovo a intimação do advogado 

Dr. Roney Sandro cunha para conhecimento e manifestação quanto a 

decisão de ref.42, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56755 Nr: 2963-27.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Zanzarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de ANTONI LUIZ ZANZARINI, qualificado nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente pugnou pela extinção do 

feito (fls. 44).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:
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(...)

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio , a extinção total da 

dívida;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 44), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso III, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem honorários. Custas remanescentes pelo executado.

Determino o levantamento de eventual penhora nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1158-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Kolher Rampim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:8927, Rodrigo Frassetto Góes - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de AR de ref.59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77982 Nr: 1094-87.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Alves Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de AR de ref.68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34526 Nr: 2100-76.2009.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, José Alcir Paulino, 

J. Lisboa da Hora - EPP, Celso Ricardo Borba Azoia, Leandro Pilocelli, J. A. 

Paliosa Madeiras-EPP, Jonas Artur Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Gilberto Pinto Funes Júnior - OAB:10599- 

MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Custas pela parte requerente, transitada em julgada, arquive-se 

com as devidas anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35300 Nr: 2870-69.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Paliosa Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão 

Medina, Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc;

I - Declaro encerrada a instrução probatória.

II - Colham-se os memoriais escritos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Manifestem-se as partes, especificamente, acerca do valor da pauta da 

madeira apresentada pela SEMA.

III - Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89869 Nr: 1571-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Intimar Patrono da parte requerente para que se manifeste no presente 

feito, quanto a juntada de peça na ref. 90, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1573-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Intimar Patrono da parte requerente para que se manifeste no presente 

feito, quanto a juntada de peça na ref. 97, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91559 Nr: 2439-54.2017.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de AR de ref.111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96353 Nr: 4763-17.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de ref. 257, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29181 Nr: 1734-71.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de Impugnação a Execução fls.137/140, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 3344-98.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP, JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar os patronos das partes quanto a audiência designada para o dia 

03/02/2020 às 16h00, nos autos da Carta Precatória nº 

1001254-69.2019.8.11.0025, 1ª Vara de Juina , conforme informação 

juntada fls.967/970.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86504 Nr: 5531-74.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armando Quintana Guinossi rep. por 

Irene Mª do Nascimento Quintana, Antonio Carlos do Nascimento Quintana, 

Evandro Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Renato Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106105 Nr: 1950-14.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Benedita Sales Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifestem-se as partes, requerendo o que for de direito, ou 

apresentando memoriais escritos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23876 Nr: 1885-71.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araujo Costa- Mademax Madeiras, 

Maximiano Araújo Costa, Jair dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc,

Manifeste-se o exequente acerca dos valores restringidos, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1617-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão, Renato Loch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 Vistos etc.

Considerando o início do período chuvoso, aliado ao fato do bem 

apreendido ser perecível, entendo por bem em deferir o pedido de f. 127 e 

seguintes, o que faço com base no poder geral de cautela.

Aceito a caução ofertada, que é suficiente para garantir a parte requerida 

em qualquer eventualidade. Lavre-se o competente termo.
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Determino a expedição de alvará judicial autorizando a remoção e o 

transporte de toda a madeira sequestrada nestes autos, que se encontra 

depositada no pátio da empresa ISRAEL COSTA – ME (MADELAGO), 

situada na Estrada Juara a Juruena, Km

102 (Localidade Porta do Céu), para o pátio da empresa M. DOS SANTOS 

E SILVA JUNIOR MADEIRAS, no endereço mencionado pela parte 

requerente.

 Autorizo ainda, a serragem da referida madeira visando o seu 

aproveitamento econômico, devendo a parte informar nos autos o 

resultado em metros cúbicos após o devido desdobramento da madeira.

Expeça-se o necessário, com urgência.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91315 Nr: 2314-86.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:OAB/MG 102.818

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial.Condeno, nos termos do art. 80, 

inc. II, c/c art. 81 do Novo Código de Processo Civil, a requerente em 

litigância de má-fé, devendo pagar 2% sobre o valor da causa.Condeno 

ainda, a parte Requerente em custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. No 

entanto, sendo esta beneficiária da justiça gratuita, ficará suspensa as 

custas pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, desde que não haja 

indícios de alterações na sua hipossuficiência. Intime-se e 

Cumpra-se.P.R.I.CALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 4755-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte requerente para informar endereços 

atualizados conforme ref. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55414 Nr: 1621-78.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por IVANI CARVALHO 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

A fl. 196/197 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55918 Nr: 2143-08.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creusa Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA CREUSA 

LOPES DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, qualificados nos autos.

A fl. 120/121 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56285 Nr: 2518-09.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Mariano da Costa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por RAUL PAULINO em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados 

nos autos.

A fl. 254 e 256 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56859 Nr: 3075-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iraci Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA IRACI 

CARDOSO DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

A fl. 146/147 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 3757-14.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenei Luiz Tomadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por VALDENEI LUIZ 

TOMADON em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

A fl. 110/111 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62556 Nr: 20-66.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Tramontin de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1218 de 2710



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29751 Nr: 2309-79.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Fernandes da Silva, Aparecida da Silva 

Assunção, Everaldo Fernandes da Silva, Marcos Aparecido da Silva, 

Marina da Silva Ribeiro, Mauro Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução de Sentença” proposto por MARIA FERNANDES 

DA SILVA E OUTROS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

A fl. 204/205 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 841-46.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por RAUL PAULINO em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados 

nos autos.

A fl. 254 e 256 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65030 Nr: 2282-86.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vilani Mauriz Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA VILANI 

MAURIZ ARAUJO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, qualificados nos autos.

A fl. 162/163 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10959 Nr: 197-79.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por JOEL PEREIRA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados 

nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 155, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 41.090,97 

(quarenta e um mil, noventa reais e noventa e sete centavos).

 A Autarquia intimada concordou com o valor apresentado (f.156v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 
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entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 

41.090,97 em 08/2019, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41695 Nr: 2130-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Rodrigues Bassiquete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Embargos a Execução” proposto por INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de ALAIDE RODRIGUES 

BASSIQUETE, qualificados nos autos.

Nos autos em apenso, código 71953, em ref.44 consta cópia dos 

respectivos alvarás expedidos com levantamento dos valores depositados 

em favor da patrona da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 769-54.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jair Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por PEDRO JAIR 

VOLPATO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

A fl. 166/167 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43899 Nr: 1010-28.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. Pizzolio Alves-ME, Jose Roberto Pizzolio 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thainara Jessica da Silva Aued - OAB:24598/O

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de J. R. PIZZOLIO ALVES E OUTRO, qualificado 

nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (f. 84), pugnando pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 60), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso III, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem honorários. Custas remanescentes pelo executado.

Determino o levantamento de eventual penhora nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42507 Nr: 2935-93.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia de Morais Gegarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por MÁRCIA DE 

MORAIS GEGARRO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 126, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 31.460,76 (trinta 

e um mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos).

 A Autarquia intimada concordou com o valor apresentado (f.131v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 

31.460,76 em 02/2019, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43089 Nr: 201-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ANA RITA DE 

OLIVEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

As fls. 151/152 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34525 Nr: 2099-91.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por JOSÉ RICARDO 

SOBRINHO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

As fls. 199 e 201 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60633 Nr: 3248-83.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elci Barbosa Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 SENTENÇA

Trata-se de “Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT” proposto por 

ELCI BARBOSA JUIZ em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, qualificados nos autos.

Á fl. 187 consta respectivo alvará expedido com levantamento dos valores 

depositados em favor da patrona da parte requerente. A autora pugna 

pelo arquivamento do feito ante a satisfação do crédito (fl.188 v).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
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“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

 Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2545-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatalia Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução de Sentença” proposto por ANATALIA OLIVEIRA 

DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, qualificados nos autos.

As fls. 141/142 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56795 Nr: 3008-31.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD, WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” ajuizado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LANCHONETE 

D’ITALIA E WASHINGTON PIO, qualificados nos autos.

As fls. 82, 84/85 e 87 constam os comprovantes de depósito ao Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, demonstrando o 

cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta. O executado 

requer a baixa da penhora do veículo e após o arquivamentos dos autos 

(fl.86), o Ministério Público manifesta concordando com o pedido (fl.88).

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, III, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Determino o levantamento da penhora de fls. 60.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 1672-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Vina Ricardo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por LOURDES VINA 

RICARDO COSTA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, qualificados nos autos.

As fls. 183/184 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55387 Nr: 1593-13.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Divino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por JOÃO DIVINO 

TEIXEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

As fls. 180/181 foram expedidos os respectivos alvarás com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60988 Nr: 3606-48.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria - Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sirso Carrafa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Bernardo de Sousa - 

OAB:10185-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Considerando a certidão retro, remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

até eventual manifestação das partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57185 Nr: 3422-29.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldomir Hidematsu Yamanoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos ), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e 

quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o número único do 

processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, 

que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57185 Nr: 3422-29.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldomir Hidematsu Yamanoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos, a 

que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 146,44(cento e 

quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o número único do 

processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, 

que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63574 Nr: 981-07.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivadalvio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13431-B

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta por RIVADALVIO 

RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, 

qualificados nos autos.

A parte executada apresentou nos autos comprovantes de depósito 

judicial do saldo remanescente (f. 140/141).

O exequente às fls. 144 pugna pelo levantamento do valor.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;
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(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o cumprimento da obrigação.

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado nos autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61180 Nr: 3797-93.2013.811.0018

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Henrique Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Vistos etc,

Determino a citação da parte requerida, para os termos da presente 

liquidação.

Notifique-se o exequente, para que forneça os meios necessários para a 

citação, em especial, o endereço atualizado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34560 Nr: 2081-70.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jocelino de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/O MT

 Vistos etc,

Manifeste-se o exequente acerca da exceção apresentada pelo curador.

Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38728 Nr: 2753-44.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Quiles Ltda, Izaias Quiles, Lucinda 

Gonçalves Quiles, Josue Quiles, Cleoncineia Quiles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

663,50 (seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos ), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 250,10 (duzentos e 

cinquenta reais e dez centavos), para fins da guia de taxa. Informo que a 

guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias 

On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas e taxas finais 

ou remanescentes- preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, que após o pagamento 

da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11598 Nr: 621-24.2004.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza da Rocha e Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

O plano de partilha impugnado foi apresentado há muitos anos, de modo 

que o cenário fático pode ter se modificado

Assim, determino que a inventariante se manifeste, ratificando ou 

retificando o plano de partilha.

Empós, digam os demais herdeiros, em 10 dias.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 17436 Nr: 3028-66.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Carmo-EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jurandir Barros de Carvalho, Espólio 

de Jurandyr Barros de Carvalho- rep. por: Jadir Barros de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc,

I – Indefiro o pedido de anulação do primeiro leilão, tendo em vista a 

ausência de prejuízo, já que restou deserto.

II – Considerando a certidão de f.115, homologo a avaliação do imóvel, 

tendo em vista que a omissão dos executados enseja o consentimento 

com o valor em questão. Todavia, para fins de novo leilão, o valor deverá 

ser devidamente corrigido pelo leiloeiro.

III – Nos termos da decisão de f. 100, notifique-se o leiloeiro nomeado, para 

que dê prosseguimento à alienação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33386 Nr: 1087-42.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Certificado o trânsito, e nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26259 Nr: 4249-16.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juvenal Arroyo Lopes - 

OAB:87516/SP, Silvana Homsi Gato - OAB:258302 SP, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

8.755,50(oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 

centavos, a que foi condenada nos termos da r. sentença. Informo que a 

guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias 

On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas e taxas finais 

ou remanescentes- preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, que após o pagamento 

da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28448 Nr: 1003-75.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Calmon Requena, Vanessa Grasiela de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos etc,

Defiro a petição de f.152.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42974 Nr: 88-84.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Calmon Requena Camargo, Aldo Calmon 

Requena, David Calmon Requena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Calmom Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

I - Indefiro o pedido de f. 198, tendo em vista que se trata de inventário, e 

não ação de cobrança contra o Estado (TJMT). Assim, já reconhecido 

administrativamente o direito da autora da herança em receber direitos 

trabalhistas atrasados, não há motivos para a paralisia do processo.

II - Defiro a habilitação dos herdeiros requeridos às f. 181. Procedam-se 

as devidas retificações na capa dos autos e no sistema APOLO.

III - Determino que a inventariante, no prazo de 20 dias, retifique as 

primeiras declarações, considerando a evolução das verbas rescisórias e 

eventuais dívidas.

IV - Após, manifestem-se os demais herdeiros habilitados nos autos.

V - Por fim, certifique-se se houve a manifestação das Fazendas Públicas.

VI - Manifeste-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 123287 Nr: 752-71.2019.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPSJ, LFBBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Joselaine Silva dos Anjos - OAB:23765/O

 D E S P A C H O

DESIGNO audiência em continuação para o dia 06.02.2020, às 16h30min, 

para colheita dos depoimentos dos requeridos.

CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 3204-64.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKRB, Vanez Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Fagner da Silva Botof - OAB:12903/MT, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar Drª. Simone Bergamaschi da Fonseca quanto ao desarquivamento 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 3725-09.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino Gasparotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Vieira Komochena - 
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OAB:11.011/MT

 Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 1215-62.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir 

Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Mara 

Graciela Costa - OAB:8984-MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar Patronos das Partes para que se manifestem quanto a juntada de 

peças pela empresa Real Brasil, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36892 Nr: 1060-25.2010.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de Carta Precatória negativa da Comarca de Porto dos 

Gaúchos de fls.137/139, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 2922-31.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Vani Agropecuária - ME., Vanderlei da 

Matta, Ceila Garcia da Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar Dr. Mauro Paulo Galera Mari quanto ao desarquivamento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39274 Nr: 3295-62.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan Eudocio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de impugnação à execução fls.173/176, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84724 Nr: 4517-55.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Fernandes Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para juntar aos autos dados bancarios 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100360 Nr: 6862-57.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos dados bancarios 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75094 Nr: 3723-68.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Ribeiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para juntar aos autos dados bancarios 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 66730 Nr: 3508-29.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ageu Otávio de Medeiros, Heliton Ricken de Medeiros, 

Ana Ricken de Medeiros Ramos de Oliveira, Elias Ricken de Medeiros, 

Maria Ricken de Medeiros, Rute Ricken de Medeiros Rodrigues, Tobias 

Ricken de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos dados bancarios 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69631 Nr: 1109-90.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Fernandes Pedroti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos dados bancarios 

para liberação de valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41178 Nr: 1617-75.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Domingues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos dados bancários 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42188 Nr: 2621-50.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos dados bancários 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 3411-97.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Moreira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos dados bancários 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 1954-30.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Gomes Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos dados bancários 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56739 Nr: 2947-73.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Franco Tack

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos dados bancários 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 4572-11.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleodoro Coronel, Rafael Coronel, Elton Jheimes 

Coronel, Jones Marcos Matos Galvão, RMC, MSC, Josiane Galvão 

Prachedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos dados bancários 

para liberação de valores.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001976-27.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA. 

(RÉU)

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001976-27.2019.8.11.0018. AUTOR(A): SANDRA 

MARIA DA SILVA RÉU: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, NOVAPORCELANATO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA., PIOVEZAN DE SOUZA 

& CIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que a parte 

autora requer deferimento da assistência judiciária gratuita, porém não 

deduziu as razões pelas quais estaria impossibilitada de recolher as 

custas processuais e taxas judiciária, nem mesmo comprovou sua 

profissão e a renda auferida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino 

que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

hipossuficiência alegada e/ou recolha as custas e taxas. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002052-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002052-51.2019.8.11.0018. AUTOR(A): FRANCISCO 

GOMES PEREIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), 

recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste 

momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do 

NCPC). A concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte 

contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo 

impugnação instruída com os elementos hábeis ao convencimento do 

Magistrado. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno 

a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI 

e Enunciado n. 35 da ENFAM). INDEFIRO por ora o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Tendo em vista que a actio 

em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição 

delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a 

priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo 

o Dr. Ricardo Leandro Felipe , que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico 

perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora 

agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002039-52.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA FATIMA DA SILVA COSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1002039-52.2019.8.11.0018 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Indefiro o pedido de tutela de 

urgência/provisória, podendo ser novamente apreciado após a audiência 

de instrução, pois apesar da documentação apresentada, o requerido pela 

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar 

o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que 

a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A 

citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002042-07.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINO PEDRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002042-07.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DIOLINO 

PEDRO DA SILVA FILHO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 320, do NCPC), acostar aos 

autos a declaração de hipossuficiência, ou comprovar o recolhimento das 

custas e taxas sobre o valor da causa, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001982-34.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001982-34.2019.8.11.0018. AUTOR(A): J LISBOA DA 

HORA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência”, 

proposta por J.LISBOA DA HORA - EPP em face de ENERGISA Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos qualificados. Sustenta a 

parte requerente que é empresa comercial e que no mês de dezembro de 

2019 foi surpreendida com um valor exorbitante em sua fatura de energia 

elétrica com comunicado de suspensão em caso de não pagamento. 

Pretende com o deferimento dos efeitos da tutela que a parte requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como se 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção o crédito. Juntou os 

documentos à inicial. Vieram os autos conclusos para análise do pedido 

liminar. No presente caso, a autora afirma que o valor que está sendo 

cobrado na fatura pelo consumo de energia elétrica referente ao mês de 

nov/2019 é exorbitante e que não há motivação para o aumento 

considerável do consumo. Aduz que comparada às faturas dos meses 

anteriores, o valor cobrado foge dos padrões de seu consumo corriqueiro, 

requerendo para tanto a discussão desta diferença pugnando inclusive 

pela inversão do ônus da prova. Pois bem. Na linha de argumentação 

apresentada acerca do débito em discussão, bem como e os documentos 

acostados aos autos demonstram a plausibilidade de seu direito. Sabe-se 

que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão dos efeitos 

da tutela referem-se à evidência de probabilidade do direito invocado 

(verossimilhança das alegações) e à existência de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora). A tutela de 

urgência portanto é caracterizada por uma situação de perigo, situação 

crítica de emergência! Do cotejo das teses e provas carreadas aos autos 

verifico que a situação crítica e de emergência se funda no fato de uma 

empresa do ramo comercial ter suspenso o fornecimento de energia 

elétrica por conta de uma fatura possivelmente exorbitante, comparada a 

dos outros meses. Desse modo, estão preenchidos os requisitos para 

concessão da tutela vindica. Outrossim, não poderia deixar de mencionar 

acerca da prestação de caução que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 

300 CPC, e explico. A exigência da prestação de caução encontra-se 

inserida no poder geral de cautela do magistrado. O poder de cautela que 

refuto nestes autos se dá ao fato de que é evidente que entre ambos 

(requerente e requerido) existe uma relação de consumo e que o 

pagamento da fatura referente aos serviços de energia elétrica tem que 

ser feito, discutido aqui somente qual o valor correto a ser devido e, para 

apurar este valor será imprescindível dilação probatória. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS DEFIRO a tutela de urgência e determino que a parte 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora n. 6/61125272-3, bem como se abstenha de incluir o 

seu nome nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 

R$1.000,00 (um mil reais) até o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a 

serem contados da intimação. Ressalto que o mandado de intimação para 

cumprimento da presente decisão está condicionado ao RECOLHIMENTO 

das custas e taxas judiciais e a COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DA 

CAUÇÃO. Após comprovação do pagamento dos devidos valores, 

cumpra-se expedindo o necessário. Cite-se a parte Ré para que no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 335, III, CPC), caso queira, apresente 

contestação. A ausência de contestação implicará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344, 

CPC). Decorrido o prazo para contestação, aportando ou não a defesa, 

volte-me concluso para deliberação. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-85.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1000004-85.2020.8.11.0018 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 
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possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Indefiro por ora o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. CITE-SE a parte requerida 

para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183), 

advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para que apresente os quesitos para pericia 

médica. Tendo em vista que a actio em apreço tramita perante este juízo 

em função do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para 

processar e julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça 

Federal, nomeio como perito do juízo o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes. A perícia 

realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico perito nomeado, 

devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora agendada, devendo 

ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC). 

Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos 

do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto 

aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do 

art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. 

Gestor Judiciário. Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem sobre a perícia, quando poderão, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas. Intime-se a parte autora 

para acostar aos autos comprovante de residência. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002057-73.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GENI COSTA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1002057-73.2019.8.11.0018 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Indefiro por ora o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. CITE-SE a parte requerida 

para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183), 

advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para que apresente os quesitos para pericia 

médica. Tendo em vista que a actio em apreço tramita perante este juízo 

em função do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para 

processar e julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça 

Federal, nomeio como perito do juízo o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes. A perícia 

realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico perito nomeado, 

devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora agendada, devendo 

ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC). 

Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos 
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do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto 

aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do 

art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. 

Gestor Judiciário. Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem sobre a perícia, quando poderão, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002041-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1002041-22.2019.8.11.0018 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Indefiro por ora o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. CITE-SE a parte requerida 

para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183), 

advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para que apresente os quesitos para pericia 

médica. Tendo em vista que a actio em apreço tramita perante este juízo 

em função do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para 

processar e julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça 

Federal, nomeio como perito do juízo o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes. A perícia 

realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico perito nomeado, 

devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora agendada, devendo 

ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC). 

Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos 

do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto 

aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do 

art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. 

Gestor Judiciário. Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem sobre a perícia, quando poderão, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas. Intime-se a parte autora 
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para aportar aos autos comprovante de residência. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-83.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR IRENO TUCHINSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000860-83.2019.8.11.0018 

INTERESSADO: ODAIR IRENO TUCHINSKI REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUARA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. A matéria tratada nos autos é exclusivamente de direito motivo 

pelo qual, passo a proferir julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inc. I e II, do CPC/15. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c.c pedido liminar visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município 

de Juara à obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos 

medicamentos JANUMET 50/1000MG, 56CPR, 1 CP de 12/12H, DIAMICRON 

MR 60MG, 30 CPR, 1 CP CEDO, THIOCTACID HR 600MG, 30 CPR, 1 CP 

CEDO, ATEROMA 40MG, 30 CPR, 1 CP NOITE, MILGAMA 150MG, 30 CPR, 1 

CP DE 12/12H, PREBICTAL 150MG, 28 CPR, 1 CP DE 12/12H, na quantidade 

e pelo tempo que necessitar, conforme prescrição médica. Pois bem. 

Verifico que foram acostados aos autos laudos e documentos que 

ratificam a dependência do Requerente ao uso de medicamentos e do 

tratamento, em razão da moléstia que a acometia. Tal situação, por sua 

vez, sequer foi negada pelos requeridos quando de suas contestações, 

restando o fato incontroverso, nos termos do artigo 374, inciso III; c/c 

artigo 342, ambos do CPC/15. De outro norte, o direito a vida e a saúde foi 

muito bem explicitado quando da decisão liminar concedida nos autos, às 

quais me reporto neste ato, integrando a presente sentença, realçando 

novamente que a matéria tem origem constitucional direta (arts. 5º, caput; 

c/c 196 e seguintes, da CF/88). No presente feito resta incontroverso a 

responsabilidade solidária dos requeridos, com os demais entes da 

federação, no fornecimento do tratamento médico pleiteado. De acordo 

com os artigos 264, 275 e 283, ambos do Código Civil de 2002, bem como 

pela doutrina mais autorizada que rege o conceito de solidariedade, 

pode-se dizer que o credor tem direito de receber de cada um dos 

devedores o objeto devido, cabendo a estes discutir posteriormente quem 

tinha a obrigação originária, ressarcindo os demais. No entanto, 

independentemente deste conceito civilístico de solidariedade, reporto-me 

ao disposto no artigo 198, principalmente no inciso II, da Constituição 

Federal de 1988. Tal dispositivo, regulamentando o Sistema Único de 

Saúde, fixa uma diretriz que entendo imprescindível para o presente caso, 

qual seja – o "atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Ora, se o 

atendimento é INTEGRAL; mais que isso, se a prioridade é para 

ATIVIDADES PREVENTIVAS; não deixando de lado os serviços 

assistenciais, inegável é que todo aquele que bate às portas de um ente 

público (municipal, estadual ou federal) solicitando saúde deve dele 

prontamente receber. Por outro lado, em caso de tratamento médico, não 

cabe ao Estado se isentar da responsabilidade, devendo efetivar o 

comando Constitucional do atendimento INTEGRAL, pleiteando 

posteriormente, em processo próprio se for o caso, o eventual 

ressarcimento do que tenha por direito dos demais entes – União e 

Município. O que não pode é um cidadão, necessitando de adequado 

tratamento de sua saúde, ter negado este direito enquanto autoridades 

públicas discutem de quem é a responsabilidade de “pagar a conta”, 

principalmente se a instituição do Sistema Único de Saúde visou trazer 

todos os entes públicos para uma cooperação mútua, devendo sempre 

atender incondicionalmente a população. Ademais, não estamos tratando 

de tratamento excepcional, muito menos de contratação de profissionais 

altamente capacitados. O que se pleiteia é a simples fornecimento de 

tratamento específico para o Estado, que pode muito bem suportar, 

cabendo ao mesmo, entendendo que não têm a responsabilidade final, 

pleitear em ação regressiva os outros entes que deveriam estar 

colaborando e não estão (União e Município), garantindo assim seu 

ressarcimento, bem como a prestação incondicional da saúde para este 

cidadão brasileiro que dela tanto necessita. Nesse sentido: “(...). A União, 

o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar 

no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de 

medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a 

ação ser proposta em face de quaisquer deles” (STJ, Primeira Turma, 

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 842866/MT, j. 12 jun. 

2007, Diário da Justiça 3 set. 2007, p. 127). “(...). Sendo o SUS composto 

pela união, estados e municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes 

federativos no pólo passivo da demanda" (RESP 690483/SC, Rel. Min. José 

delgado, DJ 06/06/2005, p. 208). 2. A Lei nº 9.494/97 não constitui óbice 

aos provimentos antecipatórios contra entidades de direito público, senão 

nas hipóteses taxativamente previstas em Lei" (RESP 513.842/MG, Rel. 

Min. Castro Meira, DJ 1/3/2004). 3. É legítima a exigência de medicamento 

sob a condição - Única - Representada pela correlação entre a doença e a 

cura ou, quando menos, a redução dos danos à saúde. 4. Precedentes do 

Supremo Tribunal Federal. 5. O município do domicílio do autor tem 

legitimidade para a ação. 6. Agravo de instrumento provido”. (TRF 3ª R. – 

AG 2005.03.00.089573-4 – (253170) – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Fábio Prieto 

de Souza – DJU 23.04.2008 – p. 256). Outrossim, o Sodalício 

Matogrossense tem afastado teses de defesa fundada na cláusula da 

“reserva do possível”. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RESERVA DO 

POSSÍVEL. ORIENTAÇÃO DO STF. HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A cláusula da “reserva do possível”. Ressalvada a ocorrência 

de justo motivo objetivamente aferível. Não há de ser invocada, pelo 

Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de 

suas obrigações constitucionais, notadamente, quando dessa conduta 

governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgado em 12.5.2016). Com o advento da Emenda Constitucional nº 

80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da 

Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a 

honorários de sucumbência. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEMANDA PATROCINADA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O STF firmou orientação de que o tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode 

figurar no polo passivo qualquer um deles (União, Estados ou Municípios), 

em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, 

6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes 

públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de 

cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de 

medicamentos, indispensáveis ao cidadão, que deve receber, do gestor, 

incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). Não cabe a condenação 

do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a 

ação é patrocinada pela Defensoria Pública. (TJMT; APL-RN 106200/2016; 

Sinop; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 19/09/2016; DJMT 22/09/2016; Pág. 76) 

Ressalto que, a questão ora em debate é tão singular que visando tutelar o 

direito à vida dos cidadãos brasileiros o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça vem flexibilizando as rígidas normas de orçamento público, 

permitindo que o juiz bloqueie verbas públicas para garantir o direito a 

vida. Nesse sentido: MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. 

RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE 

VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃOAPLICAÇÃO AO CASO DO 

ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE. 1. 

Em exame medida cautelar interposta por Karem Patrícia Maia Gomes cujo 

pedido liminar de bloqueio de valores para compra de medicamentos foi 

concedido nos seguintes termos: "Saliente-se, que desde agosto de 2005 

o Estado não fornece a medicação, descumprindo liminar concedida em 

antecipação de tutela, posteriormente confirmada por sentença. Não é 
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razoável, pelos princípios de Direito e pela primazia da vida assegurada 

constitucionalmente, para não falar nos princípios cristãos, que o Estado, 

não havendo durante todo este tempo fornecido a medicação, se recuse a 

pagar os valores necessários à compra dos remédios de que a 

requerente necessita. Portanto, concedo a liminar, inaudita altera pars, 

para determinar que seja feito o bloqueio do valor de R$ 8.725,20 

expedindo-se o alvará para sua imediata liberação. Determino, outrossim, 

o destrancamento do recurso especial." Contestação do Estado do Rio 

Grande do Sul sustentando a existência de medicamento equivalente ao 

solicitado pela requerente sendo ilegítima a sua pretensão; a liminar 

concedida na presente cautelar detém efeito plenamente satisfativo em 

clara afronta ao artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92; a norma do artigo 196 da 

Constituição Federal que assegura o acesso universal e igualitário aos 

serviços e ações na área da saúde, pretende que se franqueie o ingresso 

no sistema ao maior número de pessoas possível. 2. Comprovado 

documentalmente nos autos que não obstante a determinação judicial, o 

requerido não forneceu os medicamentos determinados em laudo médico e 

encontrando-se a requerente, desde agosto de 2005, sem receber o 

tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a 

insulina comum deve ser confirmada liminar que determinou o bloqueio de 

valores para tal fim. 3. A assertiva do Estado de que o NPH possui efeito 

equivalente a Novorapid, com Caneta, Novopen e Insulina Cantus além de 

Glucagen e açúcar líqüido não infirma o laudo médico acostado aos autos 

que afirma que a insulina NPH não produzirá o efeito necessário ao 

controle da doença da requerente. 4. Ainda que o artigo 1º, § 3º, da Lei 

8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no 

procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, 

há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento 

indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o 

direito à vida da requerente. 5. Medida cautelar julgada procedente. (STJ - 

MC 11120 - RS (200600184365) - 1ª T. - Rel. Min. José Delgado - DJU 

08.06.2006) Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial 

supramencionado, com o qual comungo, verifica-se que cabe aos 

requeridos fornecerem o medicamento indicado na peça vestibular ao 

Requerente, a uma, porque consiste em obrigação decorrente dos 

preceitos ínsitos da Lei Maior garantir ao necessitado o tratamento mais 

adequado e eficaz ao combate da doença que o acomete; e, a duas, 

porque a vida do paciente é o bem maior que não pode ser suprimido por 

um suposto interesse público, mormente quando o tratamento em testilha 

se mostra o mais adequado para estabilizar a doença. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS confirmo a medida liminar deferida nos 

autos, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, OBRIGANDO O 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA/MT que forneça a 

parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos 

JANUMET 50/1000MG, 56CPR, 1 CP de 12/12H, DIAMICRON MR 60MG, 30 

CPR, 1 CP CEDO, THIOCTACID HR 600MG, 30 CPR, 1 CP CEDO, ATEROMA 

40MG, 30 CPR, 1 CP NOITE, MILGAMA 150MG, 30 CPR, 1 CP DE 12/12H, 

PREBICTAL 150MG, 28 CPR, 1 CP DE 12/12H., sob pena de bloqueio de 

valores para tal fim, para garantir o direito a vida, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis ao caso; extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, tornando definitiva a 

medida liminar concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Considerando que a 

questão não comporta reexame necessário, mesmo porque pacificada no 

âmbito do STF, nos termos do art. 496, §4º, do CPC/15, após o transcurso 

do prazo do recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado. 

Intime-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Juara - MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. SANDY DE PAULA ALVES 

M A I N A R D E S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001004-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ANDRADE KISTNER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001004-57.2019.8.11.0018 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VERA LUCIA DE ANDRADE KISTNER 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I do CPC, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de embargos de terceiro em que 

a parte embargante afirma que é proprietária do veículo Fiat Uno Mille Fire 

Flex, ano 2008/2008, cor branca, placas NJB-5858, Renavam 978075056, 

não podendo ser o bem constrito em razão de não pertencer ao devedor. 

Diz ainda que, a dívida foi contraída pela empresa de seu esposo e não 

possui qualquer responsabilidade. Subsidiariamente, pugna pela 

constrição de apenas 50% do bem, em razão da meação. Já a embargada, 

em síntese afirma que a dívida contraída beneficiou a família, respondendo 

os bens do cônjuge. Ponderando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte embargante, 

sendo a demanda procedente. Os embargos de terceiro é ação de 

conhecimento de rito especial, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele 

equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha 

posse em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não 

participe. O objetivo da ação e embargos de terceiro é desconstituir a 

constrição judicial com a consequente liberação do bem. Cabe ao 

embargante juntar aos autos prova sumária da posse e da sua qualidade 

de terceiro. Conforme se nota pelos documentos juntados na inicial, em 

especial os acostados em ID 20905216, o embargante comprovou os 

requisitos do art. 674 e 677 do NCPC. Além do mais, a questão submetida 

à apreciação está adstrita a manutenção da penhora incidente sobre os 

bens pertencentes a cônjuge do executado do processo associado, face 

às infrutíferas tentativas de satisfação da dívida. Sobre o regime de 

comunhão parcial de bens, leciona o Código Civil que: “Art. 1.664. Os bens 

da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela 

mulher para atender aos encargos da família, às despesas de 

administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, 

contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens 

particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.” 

Portanto, infere-se da leitura dos dispositivos legais supramencionados 

que os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a 

dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Outrossim, 

sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro 

estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo 

legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do 

executado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração 

inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. 

Compulsando os autos da execução 8010144-11.2010.8.11.0018, 

observa-se que se trata de cumprimento de sentença em que houve a 

penhora do veículo em questão, no qual o débito foi contraído pela pessoa 

jurídica W. J. Kistner ME, cujo sócio é cônjuge da embargante. Contudo, 

verifica-se que o débito foi contraído pela empresa do cônjuge da 

Embargante, de modo que não foi em proveito do patrimônio do casal. Sim, 

pois a empresa Embargada afirma em sua petição inicial que a dívida foi 

contraída pela compra de peças para caminhões e tratores, ou seja, não 
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foi em proveito da família. Assim, não tendo sido demonstrado que a dívida 

foi contraída em benefício do casal e tampouco tendo participado o 

cônjuge da relação processual, a procedência da demanda é medida de 

rigor. Neste sentido é a jurisprudência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DO CÔNJUGE 

VIRAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. 

CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme 

estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a 

dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é 

descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou 

a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não 

pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de 

ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, 

ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, 

exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria 

bens comuns do casal. (TJDFT.; AGRAVO DE INSTRUMENTO 

0714300-90.2019.8.07.0000; 2ª Turma Cível, Relatora Desembargadora 

CARMELITA BRASIL; julgamento 09/10/2019 e data de publicação Dje 

14/10/2019) Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, 

inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados nestes embargos de terceiro, para 

determinar o levantamento definitivo da penhora/restrição determinada nos 

autos nº 8010144-11.2010.8.11.0018 e inserida no veículo Fiat Uno Mille 

Fire Flex, ano 2008/2008, cor branca, placas NJB-5858, Renavam 

978075056, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. P.R.I.C. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. DA SILVA RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

E. DE CARVALHO ALMEIDA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001301-98.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: M. DA SILVA RODRIGUES - ME REQUERIDO: RUI 

CARVALHO DE ALMEIDA, E. DE CARVALHO ALMEIDA COMERCIO - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de ação de reconhecimento de negócio jurídico cumulado com cobrança 

em que a parte autora alega que firmou contrato verbal para construção 

da nova sede dos requeridos, no entanto, alega que estes últimos não 

cumpriram o acordo firmado, deixando de pagar-lhe o montante de R$ 

31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), portanto, vem a Juízo 

requerer reparação. Rejeito a preliminar de falta de interesse, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não-espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade e utilidade. Considerando-se que 

a parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que esta possui 

interesse processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. A reclamada 

alegou ainda em contestação, a preliminar de incompetência deste Juizado 

por necessidade de perícia, que também não procede, eis que há nos 

autos, elementos suficientes para julgamento, o que prescinde deste tipo 

de prova. Passo ao mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a demanda é improcedente. Cinge-se 

a controvérsia à análise de eventual débito existente, em razão da 

prestação de serviço de empreitada pela parte Autora em favor da parte 

Ré. Paira incontroversa nos autos a existência de negócio jurídico entre as 

partes, consistente na execução de serviços de construção da nova sede 

da reclamada, nesta cidade, ante os documentos carreados aos autos e a 

ausência de impugnação especificada do fato. Ao que consta, o contrato 

firmado foi verbal, ou seja, nenhuma das partes reduziu a termo as 

condições do ajuste. Segundo a parte autora, fora inicialmente contratado 

para, no prazo de 10 (dez) meses, construir as futuras instalações da 

empresa reclamada, mas durante a empreitada alega ter sido contratado 

para executar mais 02 (duas) obras para o requerido, aumentando o 

prazo de finalização das mesma para 17 (dezessete) meses, ficando 

pactuado que mesmo se obra fosse entregue antes do prazo, haveria a 

necessidade do pagamento até o prazo final estipulado para conclusão da 

obra. O conjunto probatório, contudo, não logrou êxito em comprovar essa 

forma de contratação, tampouco o preço avençado, o que foi impugnado 

especificamente pela parte demandada. Nenhuma das testemunhas 

ouvidas noticiou ter presenciado a negociação da empreitada, 

notadamente quanto ao serviço global contratado, prazo para entrega ou 

preço estipulado. A testemunha Diego da Silva Barbosa (f. 190), declarou 

que as informações sobre a obra lhe eram repassadas por Moisés/autor, 

durante as reuniões que faziam e quando questionado sobre o porque de 

ter sido estipulado o prazo de 17 (dezessete) meses para conclusão da 

obra e a obrigação do requerido em continuar a pagar as “mensalidades” 

até o fim deste período, assim respondeu: “isso aí foi combinado entre 

eles”, demonstrando que participou apenas da execução da obra não 

tendo presenciado a negociação entre as partes. Nesse sentido também 

informaram as testemunhas Diego Silva dos Santos e Marinaldo 

Hildebrand, in verbis: "agora ai eu já não posso te falar, que aí já são os 

dois" (Diego Silva dos Santos), se referindo ao que foi combinado entre o 

autor e o demandado; “o que ele (Moisés) passou pros funcionários é que 

ele tinha combinado com o Rui que seria pago até o final da obra que é o 

valor dos 17 meses” (Marinaldo Hildebrand). De fato, ao que parece, a 

parte autora entregou a obra antes do prazo estipulado, contudo, esta 

constatação não é suficiente para admitir como verídica a alegação de que 

o contrato de empreitada firmado estabeleceu que o pagamento das 

mensalidades de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deveriam ser pagos mesmo 

depois da entrega da obra. Tratando-se, pois, de contrato verbal e 

havendo controvérsia entre as partes acerca das condições pactuadas, 

imperioso haver prova robusta a esse respeito, o que não é possível 

extrair dos autos. No caso, o ônus da prova acerca do afirmado teor do 

negócio era da parte autora, à luz do disposto no artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil. Sobre o tema, colaciono alguns julgados: CONTRATO 

VERBAL DE EMPREITADA. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. 

ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Em que pese à demonstração da ocorrência 

do contrato verbal, o apelante não logrou êxito em comprovar quais foram 

os valores ajustados, a indadimplência e a responsabilidade da apelada 

pelos pagamentos acordados. 2. O ônus da prova incumbe ao autor 

quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/2015). 3. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150110660486 DF 

0018839-79.2015.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de 
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Julgamento: 31/08/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 04/09/2017. Pág.: 488/492). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA - ALEGAÇÃO DE 

AUSENCIA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FORMA CONTRATADA - MOTIVAÇÃO PER 

RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E 

PELO STJ. Não logrando êxito o requerente da ação, em comprovar a 

existência de obrigação contraída e inadimplida, além daquela já 

contratada, é improcedente o seu pedido de condenação da requerida no 

pagamento de valores remanescentes. Consoante pacificada 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência 

constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o 

Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). 

(TJ-MG - AC: 10301150141713001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de 

Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. DEMANDA FUNDADA NO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. 

AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Contrato de Empreitada. É contrato pelo qual um dos contratantes 

(empreiteiro) se obriga a concluir determinada obra em favor do outro 

(dono da obra), mediante remuneração determinada ou proporcional ao 

que for concluído, sem que se estabeleça relação de subordinação entre 

eles. Mérito. O conjunto probatório carreado aos autos não conforta a tese 

autoral. Nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC/15, cabe à parte 

autora provar os fatos constitutivos do seu direito. O que inocorreu na 

espécie, sendo a improcedência da ação medida que se impõe. E neste 

sentido, a prova colida não conforta a tese do autor, ora apelante. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70081010738, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/05/2019). (TJ-RS - 

AC: 70081010738 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 

23/05/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/06/2019). Portanto, não há prova de que, após a entrega 

da obra, existiam serviços pendentes de quitação. Não há informação 

segura a amparar a alegada falta de pagamento por parte da demandada e 

nem o que foi exatamente pactuado entre as partes. Por essas razões, 

não se tem elementos probatórios suficientes para formar convicção de 

que as alegações trazidas pela parte Autora são verdadeiras. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos. Finalmente, no que 

tange ao pedido da parte reclamada de condenação por litigância de 

má-fé, volvendo os olhos ao presente caso, percebo não presente, por 

ora, qualquer conduta temerária ou incidente manifestamente infundada 

por parte da requerente. Logo, indefiro condenação nesse sentido. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedente o pedido formulado na inicial, o que faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-35.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO APARECIDO DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. VIEIRA COMERCIO DE CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para manifestar, 

no prazo de 05 dias acerca do endereço atualizado do(a) promovido(a), 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-90.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do polo passivo, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para que apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DIOGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do polo passivo, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para que apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002070-72.2019.8.11.0018 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

18/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-18.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

ANDYRA PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-18.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:CAIO FERNANDO 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ALBERTINI COLET 

POLO PASSIVO: ANDYRA PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 18/02/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-70.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA HELENA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI FARIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-70.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

PORTELA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ALBERTINI COLET POLO PASSIVO: MAGALI FARIAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 03/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 8 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-10.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

V. DA S. DOS SANTOS - RETIFICADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BUONO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-10.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:V. DA S. DOS 

SANTOS - RETIFICADORA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA ALBERTINI COLET POLO PASSIVO: ANTONIO BUONO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 03/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-77.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-77.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ELBA DA SILVA 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

03/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-02.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000016-02.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:THAIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 03/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-75.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DIAS MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

 

PROCESSO n. 1000037-75.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:DANIELI DIAS 

MUNHOZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO MANOEL DIAS 

MUNHOZ POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

03/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-82.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO KEIJIRO NEZU (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000043-82.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:LUCIANO 

APARECIDO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ALBERTINI COLET POLO PASSIVO: FAUSTO KEIJIRO NEZU FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 03/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 

16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-96.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRO FRANCILINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000055-96.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ELISSANDRO 

FRANCILINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ALBERTINI COLET POLO PASSIVO: STELO S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 

20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-66.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ABDISIO SOARES MENDES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000057-66.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ABDISIO 

SOARES MENDES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA 

SILVA DANTAS POLO PASSIVO: F. N. DE LIMA EIRELI - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 03/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-51.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MENDES GALDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000058-51.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ROSICLEIA 

MENDES GALDINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA SILVA 

DANTAS, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO PASSIVO: F. N. 

DE LIMA EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

03/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-36.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN MONTEIRO BERGAMIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-36.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ALLAN 

MONTEIRO BERGAMIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA 

SILVA DANTAS, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO 

PASSIVO: F. N. DE LIMA EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

03/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GAONA (REQUERENTE)

IVANIR APARECIDA GAONA (REQUERENTE)

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS OAB - MT26567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 24/03/2020 

08:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-43.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDREY GUIRALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000065-43.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:CARLOS 

ANDREY GUIRALDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA SILVA 

DANTAS, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO PASSIVO: F. N. 

DE LIMA EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

10/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-28.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PERES JUNG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000066-28.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:WILLIAN PERES 

JUNG ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA SILVA DANTAS, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO PASSIVO: F. N. DE LIMA 

EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 10/03/2020 Hora: 

08:20 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-13.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000067-13.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:VILMA 

APARECIDA ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HIGOR DA SILVA DANTAS, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN 

POLO PASSIVO: F. N. DE LIMA EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 10/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 

20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-95.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VILSOMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000068-95.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:VILSOMAR 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA 

SILVA DANTAS, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO 

PASSIVO: F. N. DE LIMA EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

10/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-80.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA DE GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000069-80.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:RODRIGO 

OLIVEIRA DE GODOY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA 

SILVA DANTAS, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO 

PASSIVO: F. N. DE LIMA EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

10/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122555 Nr: 413-15.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana Cristina Grates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TATIANA CRISTINA GRATES, Cpf: 

218415, Rg: fls. 2l6-Terren, Filiação: Elza Candida Grates e Samuel Dias 

Grates, data de nascimento: 27/01/1984, brasileiro(a), natural de Terenos-

-MS, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos nº 413-15.2019.811.0018 - Cód. 122555Denunciada: 

Tatiana Cristina Grates Vistos etc,Recebo a denúncia ofertada em 

desfavor de Tatiana Cristina Grates por preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando 

os critérios do §1º, inciso II do art. 394 do CPP, consigne-se que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.Cite-se a acusada para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.Na 

hipótese de a ré não ser encontrada, sem necessidade de nova 

conclusão, vistas ao Ministério Público para fornecer endereço atualizado. 

Não sendo fornecido novo endereço ou não sendo encontrado nos 

logradouros fornecidos, determino desde já que o Sr. Gestor proceda à 

pesquisa no BNMP, a fim de verificar se o réu encontra-se preso em 

alguma unidade prisional do Estado.Caso esteja presa neste Estado, 

expeça-se carta precatória para citação. Na hipótese contrária, cite-a por 

edital, nos termos dispostos no CPP.Quedando-se inerte, desde que 

pessoalmente citada, ou acaso compareça para informar que não possui 

condições de constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

Estadual para defendê-lo, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 

10 (dez) dias para apresentar resposta à acusação.Proceda-se à 

expedição de certidão de antecedentes criminais obtida no sistema 

APOLO.Oficie-se ao Instituto de Identificação solicitando certidão de 

antecedentes criminais da acusada.Comunique-se o recebimento da 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à Delegacia de 

Polícia local, bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério Público.Defiro o item 

4 da cota ministerial.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Juara/MT, 26 de 

novembro de 2019.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Fernanda Dias 

Ferreira, digitei.

Juara, 18 de dezembro de 2019

Rosangela Aparecida da Silva Ferreira Gestor Judiciário Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124726 Nr: 1351-10.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO SANTOS DE SOUZA, Cpf: 

04067189117, Rg: 2323135-1, Filiação: Valdevina de Jesus Borges dos 

Santos e Jose de Souza, data de nascimento: 29/12/1989, brasileiro(a), 

natural de São Jose do Rio Claro-MT, convivente, açogueiro. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos nº 1351-10.2019.811.0018 - Cód. 124726Denunciado: 

Diego Santos de SouzaImputação: Artigos 147 e 150, § 1º, ambos do 

Código PenalVistos etc,Recebo a denúncia ofertada em desfavor de Diego 

Santos de Souza, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do 

§1º, inciso II do art. 394 do CPP, consigne-se que o procedimento será o 

comum e o rito, o sumário.Cite-se o acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, 

na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, ofertar documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.Na hipótese de o réu não 

ser encontrado, sem necessidade de nova conclusão, vistas ao Ministério 

Público para fornecer endereço atualizado. Não sendo fornecido novo 

endereço ou não sendo encontrado nos logradouros fornecidos, 

determino desde já que o Sr. Gestor proceda à pesquisa no BNMP, a fim 

de verificar se o réu encontra-se preso em alguma unidade prisional do 

Estado.Caso esteja preso neste Estado, expeça-se carta precatória para 

citação. Na hipótese contrária, cite-o por edital, nos termos dispostos no 

CPP.Quedando-se inerte, desde que pessoalmente citado, ou acaso 

compareça para informar que não possui condições de constituir 

advogado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública Estadual para 

defendê-lo, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias 

para apresentar resposta à acusação.Proceda-se à expedição de 

certidão de antecedentes criminais obtida no sistema APOLO.Oficie-se ao 

Instituto de Identificação solicitando certidão de antecedentes criminais do 

acusado.Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem como ao banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(S IN IC) .N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Juara/MT, 25 de novembro de 2019.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Fernanda Dias 

Ferreira, digitei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 

01/03/2019, aproximadamente às 21h10min, na residência particular 

localizada na Rua 09, n° 601, Bairro Jardim Santa Cruz Município de 

Juara/MT, o autor do fato DIEGO, com consciência e vontade, ameaçou 

por palavras as vítimas C. B. P. e A. B. P., de causar mal injusto e grave, 

conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06 e demais documentos 

coligados nos autos. Incurso no artigo 147, caput, e artigo 150, § 1°, 

ambos do Código Penal c/c a lei 11.340/06

Juara, 18 de dezembro de 2019

Rosangela Aparecida da Silva Ferreira Gestor Judiciário Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96955 Nr: 5110-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Autos nº 5110-50.2017.811.0018 - Cód. 96955

Denunciado: João Paulo de Oliveira

 Vítima: Ana Paula Alves Pires

Imputação: Artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei Maria da 

Penha.

Vistos em correição,

Trata-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 

pelo cometimento do crime de ameaça, com as implicações da Lei Maria da 

Penha.

A denúncia foi assim redigida:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de maio de 2017, por 

volta das 18h00, na residência localizada na Rua São Paulo, no distrito de 

Paranorte, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o acusado JOÃO PAULO 

DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave à sua 

ex-companheira Ana Paula Alves Pires”.

A denúncia foi recebida no dia 25 de outubro de 2017 (ref. 4).

 O acusado foi citado (ref. 19), e em seguida apresentou resposta à 

acusação (ref. 22).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi designada 

audiência de instrução e julgamento para colheita de provas.

Nessa ocasião foi colhido o depoimento dos informantes Valdinei e 

Valdinete. Por fim, o acusado foi interrogado.
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O Ministério Público apresentou suas alegações finais pugnando pela 

procedência da denúncia (ref. 80).

A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais requerendo a 

absolvição do acusado por insuficiência de provas (ref. 83).

É RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tratando-se de crime de ameaça, impende observarmos, em primeiro 

lugar, a tipicidade formal do crime. Para tanto, necessário aferirmos a 

existência das elementares do crime:

Art. 147 do Código Penal:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 

simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

Na precisa lição de Cézar Roberto Bittencourt:

“O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um 

mal injusto e grave feita à alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal 

ameaçado deve ser injusto e grave. Se o “mal” prometido for justo e não 

grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis 

compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a 

tranquilidade do ofendido por meio de intimidação”. Código Peal 

Comentado. 7ª edição. Editora. Saraiva.

 No caso em tela, restaram sobejamente comprovadas as elementares 

delitivas, senão vejamos:

Consta dos autos, que no dia 06 de maio de 2017, por volta das 18h00, na 

residência localizada na Rua São Paulo, no distrito de Paranorte, o 

acusado João Paulo de Oliveira, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave à sai 

ex-companheira Ana Paula Alves Pires.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de 

depoimento da vítima, pedido de providências protetivas e termo de 

depoimento do informante Valdinei Alves Pereira.

A autoria é incontestável.

A vítima não foi ouvida em sede judicial e na fase investigatória prestou os 

seguintes esclarecimentos:

 “Que conviveu em situação conjugal de fato com João Paulo de Oliveira 

por 13 anos aproximado até que há dois meses o citado relacionamento 

findou-se. Que do relacionamento com João nasceram dois filhos de 02 e 

08 anos de idade, respectivamente. Que desde o fim do mencionado 

relacionamento João passou a ameaçar de morte a si e a seus familiares, 

posto que ele não aceita o fim da união. Que João todas as vezes que vai 

até a casa de sua mãe para visitar os filhos dele, aproveita para ameaçar 

a todos, dizendo que irá atear fogo no carro da irmã da declarante com ela 

dentro, que irá matar o tio da declarante e atear fogo na casa dele e da 

declarante. Que tem conhecimento de que João possui diversas armas de 

fogo. Que se recorda de uma arma de calibre 22, mas não se recorda do 

tipo e modelo das outras armas. Que tem conhecimento de que João 

guarda uma das armas na camionete Hilux, que ele anda, que é de 

propriedade da empresa em que ele trabalha. Que tem ciência que ele já 

deixou arma na casa de um amigo conhecido como Chico Shimit ou Chicão, 

que pode ser localizado no distrito de Paranorte. Que a declarante e sua 

família estão com medo do que possa acontecer com todos, posto que 

João é nervoso e frequentemente está embriagado. (Sic – depoimento de 

fl. 14).

Corroborando com os relatos extrajudiciais da vítima temos o depoimento 

de Valdinete Alves Pereira, genitora da vítima, a qual declarou, em síntese, 

que o acusado ameaçava a vítima. Discorreu que o denunciado falava 

para a vítima que mataria, que colocaria fogo. Pontuou que a vítima tinha 

bastante medo do acusado. Referiu que acredita que o acusado lhe 

ameaçava também, para amedrontar a vítima.

 Valdinei Alves Pereira, tio da vítima, em seus esclarecimentos em sede 

judicial afirmou que ocorreram várias ameaças e inclusive o acusado 

mandou mensagem no celular da vítima dizendo que lhe mataria. Afirmou 

que as ameaças que o acusado fez para a vítima foram por telefone e a 

vítima encaminhou para a polícia. Esclareceu que o acusado disse na 

mensagem que mataria o tio e que incendiaria o carro de sua irmã com ela 

dentro.

O denunciado, por sua vez, em sede judicial negou os fatos que lhe foi 

imputado.

A negatória do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório 

colhido e se sucumbe diante dos relatos coerentes dos informantes 

inquiridos em sede judicial.

Ressalte, ainda, que algumas das ameaças proferidas pelo acusado são 

denominadas de indiretas ou reflexas, ou seja, é feita contra pessoas 

próximas à vítima, contudo, a intenção do agente é amedrontar a vítima, o 

que é o caso dos presentes autos.

O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade psíquica da 

vítima, sua paz de espírito. No caso, a ameaça revelou potencial temor à 

vítima, tanto que ela procurou a autoridade policial, registrou boletim de 

ocorrência e requereu a fixação de medidas protetivas, as quais foram 

deferidas e em sede inquisitorial deixou claro seu temor diante das 

ameaças proferidas pelo acusado, fato este confirmada pelos informantes 

ouvidos em juízo.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a conduta do agente 

provoque sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida, o que no 

caso dos autos ficou devidamente comprovado o temor sofrido pela 

ofendida.

Em casos análogos colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado:

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o 

acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está 

suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do 

crime do artigo 147 do Código Penal.” (Ap nº 105378/2017 – Relator: Des. 

Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.2.2018).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E 

AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE MATERIAL E 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COINCIDEM COM AS LESÕES CORPORAIS 

DESCRITAS NO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – [...] No 

ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente 

quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a 

compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap 

128857/2017; Ap 29041/2018) “Tendo a vítima procurado a proteção 

estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de 

medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário 

para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (Ap nº 

105378/2017“É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações 

penais em curso para agravar a pena-base.” (STJ, Súmula 444) (N.U 

0000430-84.2015.8.11.0020, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Com estas considerações, conclui-se que a condenação pelo delito de 

ameaça é medida que se impõe, uma vez que o conjunto probatório 

demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo acusado se 

subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele 

inerentes, e, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência 

probatória.

Considerando que não há informações sobre a quantidade de vezes em 

que a vítima foi ameaçada a fração decorrente da continuidade será de 

1/6 (um sexto).

DISPOSITIVO.

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar o acusado JOÃO PAULO DE OLIVEURA pela 

prática do crime de ameaça, praticado no âmbito das relações domésticas.

Passo, portanto, a dosar a pena em consonância com o critério trifásico 

estabelecido pelo art. 68 do Código Penal.

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção de 1 (um) a 3 

(três) meses, ou multa, nos termos do art. 147 do CP.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e 

atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; 

antecedentes criminais imaculados; no que se refere à conduta social 

inexistem nos autos elementos suficientes para aferir; personalidade não 

há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de 

valorá-la; motivos são próprios do tipo violado; as circunstâncias foram 

normais à espécie; consequências não foram altamente graves e, por fim, 

a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável 

ao acusado, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verifica-se a 

presença da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código 

Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando, 1 

(um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,

 Ausente causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o 

réu condenado definitivamente a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção.
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O crime foi cometido em continuidade delitiva, razão pela qual, nos termos 

da fundamentação, a fração decorrente da continuidade será de 1/6 (um 

sexto), para totalizar a pena definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 

detenção.

Para cumprimento de pena, fixo o regime aberto, conforme previsão do art. 

33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas 

de direito (CP, 44).

 Revendo o posicionamento deste Juízo, entendo ser mais benéfico ao 

acusado o cumprimento da reprimenda imposta sem a substituição da 

pena prevista no artigo 77 do Código Penal, porquanto o sursis faz com 

que a sentenciado compareça ao menos dois anos perante o Juízo, 

enquanto a pena imposta é de apenas um mês e cinco dias de detenção.

Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez 

que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal.

Providências após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória:

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, III da CF 

(suspensão dos direitos políticos do condenado), enquanto durarem os 

efeitos da condenação;

 Oficie-se ao Instituto de Identificação, para fins de registro;

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cientifique-se o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

Expeça-se guia de execução penal;

 Juara/MT, 07 de novembro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73708 Nr: 3026-47.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Mendes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Promovo a intimação do advogado do réu para ciência da r. sentença de 

ref: 84

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80884 Nr: 2381-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Marcos Pulgo Baioto, Jose Ribamar 

Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Autos nº 2381-85.2016.811.0018 - Cód. 80884

Denunciado: José Ribamar Alves da Silva

 Denunciado: Vanderlei Marcos Pulgo Baioto

Imputação: Artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003

Vistos e examinados,

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de José Ribamar Alves da Silva, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e Vanderlei Marcos Pulga Baioto, 

como incurso nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A denúncia foi assim redigida:

FATO I“ Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, de data não 

informada até o dia 10 de julho de 2016, em uma fazenda localizada nesta 

cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado, JOSÉ RIBAMAR ALVES DA 

SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, no 

interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

FATO II “Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que, no dia 

10 de julho de 2016, por volta das 10h00, na Rodovia do Vale, próximo ao 

“Clube Executivo”, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado, 

VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO, vulgo ”Baioto”, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, transportou, no interior de seu veículo, 

arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar”.

A denúncia foi recebida no dia 17 de outubro de 2016 (ref. 04).

 O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do 

processo ao acusado José Ribamar Alves da Silva.

O acusado Vanderlei apresentou resposta à acusação.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada 

audiência para colheita de provas.

Nesta oportunidade foram inquiridas as testemunhas Kleiton Rosa Roman 

e Sidney dos Santos e Silva.

Os acusados foram interrogados na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

 O Ministério Público apresentou seus memoriais finais pugnando pela 

condenação do acusado Vanderlei Marcos Pulgo Baioto como incursos 

nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Em relação ao acusado 

José Ribamar o Ministério Público ofereceu contraproposta de suspensão 

condicional do processo, eis que o denunciado declarou que não possui 

condições de pagar a proposta outrora ofertada.

 A defesa, por sua vez, apresentou suas alegações finais pugnando pela 

absolvição do acusado por ausência de provas que indique que o 

acusado tinha conhecimento de que o artefato bélico estava dentro do seu 

carro. Alternativamente pugnou pela desclassificação do delito de porte 

ilegal de arma de fogo para posse irregular (ref. 100).

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. DO MÉRITO.

DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO IMPUTADO AO 

ACUSADO VANDERLEI MARCOS PULGO BAIOTO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 

10.826/2003).

O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, prescinde de demonstração 

do efetivo risco de lesão à incolumidade pública, bastando, para sua 

consumação, o simples ato de portar o artefato, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar não importando se a 

arma está ou não municiada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ARMA 

DESMONTADA OU DESMUNICIADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - 

CONDENAÇÃO - PROVIMENTO. É típica a conduta consistente em portar 

arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, porquanto o crime 

do art. 14, da Lei n.º 10.826/06, é de perigo abstrato. Apelação ministerial 

a que se dá provimento para condenar o acusado pela prática do crime de 

porte ilegal de arma de fogo. (TJ-MS - APL: 00000185920118120023 MS 

0000018-59.2011.8.12.0023, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de 

Julgamento: 07/07/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

24/11/2014).

Consigne-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio 

Tribunal de Justiça desse Estado pacificou o entendimento de que “O porte 

ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, 

sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo” 

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, Enunciado 

Orientativo nº 37).

DO MÉRITO

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito 

incurso no art. 14 da Lei 10.826/03, em decorrência do porte de arma sem 

autorização legal ou regulamentar.

 ART. 14. PORTAR, DETER, ADQUIRIR, FORNECER, RECEBER, TER EM 

DEPÓSITO, TRANSPORTAR, CEDER, AINDA QUE GRATUITAMENTE, 

EMPRESTAR, REMETER, EMPREGAR, MANTER SOB GUARDA OU 

OCULTAR ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, DE USO 

PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO 

LEGAL OU REGULAMENTAR.

PENA – RECLUSÃO, DE 02 (DOIS) A 04 (QUATRO) ANOS, E MULTA.
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DA MATERIALIDADE

 A materialidade do crime tipificado na Lei que regulamenta o porte de arma 

(Lei n. 10.826/2003) encontra-se sobejamente comprovada, como se vê 

do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declaração 

das testemunhas, laudo de exame de eficiência de arma de fogo e 

interrogatório do acusado e do corréu.

Tratando-se de crime de mera conduta não se exige qualquer resultado 

material, contentando-se o tipo penal com a simples conduta de portar a 

arma de fogo sem autorização legal para tal.

 DA AUTORIA

A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está 

plenamente comprovada, conforme se dessume das provas colhidas ao 

longo da instrução processual.

O policial militar Sidney dos Santos e Silva em seus esclarecimentos em 

sede judicial declarou, em suma, que a guarnição estava realizando 

rondas quando abordou um veículo que era conduzido por Vanderlei. 

Aduziu que no interior do automóvel foi encontrada uma arma de fogo. 

Esclareceu que o acusado disse que a arma de fogo pertencia a um 

funcionário e que estava levando para fazer manutenção.

Corroborando com as declarações da testemunha Sidney temos o 

testemunho do policial militar Kleiton Rosa Roman, o qual declarou, em 

síntese, que no interior do veículo que era conduzido por Vanderlei foi 

localizada uma arma de fogo, bem como que o réu afirmou que o artefato 

bélico era de um funcionário dele e que apenas a transportava para ele.

Na fase policial o denunciado confessou que a arma de fogo pertencia a 

José Ribamar e que a estava transportando a pedido deste, vejamos.

“Que em horário aproximado das 10 horas da manhã de hoje, 10/07/2016, 

quando iniciava o retorno para sua cidade de origem, um dos referidos 

funcionários, chamado José de Ribamar Alves da Silva, pediu que levasse 

para uma fazenda deste município, uma arma de fogo artesanal tipo “Rabo 

de Cutia”, que pertencia a ele. Que diz ter colocado referida arma no 

interior de sua caminhonete e ainda brincando com terceiros dizendo: “só 

espero não ter problema com a polícia por causa desta porcaria”. Que 

quando se encontrava trafegando com sua caminhonete pela Rodovia do 

Vale, próximo ao “Executivo Bar”, logo na saída desta cidade, neste 

Município, diz ter sido abordado por dois policiais militares, os quais depois 

de pedirem para que descessem do carro lhe indagaram se estava 

portando algo de ilícito, tendo então respondido que estava transportando 

uma arma de fogo tipo “Rabo de Cutia”, a qual pertencia a seu funcionário 

José de Ribamar, que pretendia leva-la até a fazenda onde ele está 

atualmente trabalhando”.

Em juízo, o acusado declarou, em suma, que desconhecia que o material 

bélico estava dentro do veículo.

O corréu José Ribamar Alves da Silva discorreu na seara judicial que 

sempre mandava suas roupas pelo acusado Vanderlei. Aduziu que a arma 

de fogo não estava prestando e por isso enrolou em uma lona e mandou 

embora. Disse que Vanderlei não sabia que se tratava de uma arma de 

fogo.

Verifica-se que a versão apresentada pelo acusado e pelo corréu não se 

sustenta, uma vez que na em sede inquisitorial os acusados prestaram 

depoimentos acompanhados de advogado e ambos foram enfáticos ao 

afirmar que o acusado Vanderlei tinha conhecimento de que a arma de 

fogo estava no interior do automóvel. Ademais, a mesma versão foi 

apresentava aos policiais militares quando da prisão em flagrante.

Consigne-se que consoante laudo de exame de eficiência de arma de fogo 

o instrumento bélico apreendido em poder do acusado é eficaz quando 

utilizada para efetuar disparos.

O delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003, malgrado ostente o nome 

de porte ilegal de arma de fogo, é tipo misto alternativo que descreve 

vários nú-cleos, dentre os quais está a modalidade que foi imputada ao 

acusado, consis-tente em transportar arma de fogo.

Requer a defesa, em tese subsidiária, a desclassificação do delito para 

aquele descrito no art. 12 da lei nº 10.896/2003, qual seja, posse irregular 

de arma de fogo.

 Em que pesem as razões defensivas, entendo que não assiste razão ao 

combativo patrono do acusado. O fato de a arma de fogo estar em 

compartimento de difícil acesso não descaracteriza o crime em tela.

Conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, tal fato não é 

apto a afastar o crime de porte de arma de fogo previsto no art. 14, do 

Estatuto do Desarmamento. Senão vejamos.

 PENAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. PORTE E OCULTAÇÃO DE ARMA 

DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUE NÃO PROSPERA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. NÃO HÁ FALAR EM AUSÊNCIA DE DOLO SE AS ARMAS 

ESTAVAM ESCONDIDAS NO INTERIOR DO FORRO DE UMA DAS PORTAS 

DO VEÍCULO, E AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE ELE TINHA 

PLENA CONSCIÊNCIA DE QUE AGIA EM DESACORDO COM 

DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. 2. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.  (TJ -DF  -  APR:  9327 8 1 2 0 0 6 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0009327-81.2006.807.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de 

Julgamento: 18/09/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

16/10/2008, DJ-e Pág. 98). Grifei.

O objetivo da Lei n.º 10.826/03 é garantir a segurança pública, restringido 

o comércio e o uso indevido de armas de fogo, acessórios ou munições, 

por serem instrumentos capazes de ofender a integridade física de 

outrem.

Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a autoria delitiva, 

vez que o depoimento das testemunhas e o interrogatório extrajudicial do 

acusado, além da apreensão da arma de fogo são elementos de 

convicção suficientes para determinar a autoria do delito em questão, 

imputando a responsabilidade penal do fato ao acusado Vanderlei Marcos 

Pulgo Baioto.

CONCLUSÃO.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu Vanderlei Marcos Pulga Baioto pela prática do delito de 

porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03);

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA

O delito de porte ilegal de arma, nesta modalidade, possui pena de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os 

limites da norma repressora; antecedentes criminais imaculados; não 

havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de 

va-lorar; quanto a personalidade do agente não há elementos suficientes 

nos autos, nada tendo a valorar; os motivos são comuns à espécie; 

quanto às circunstâncias e consequências do delito são normais à 

espécie; sendo o crime perpetrado contra a sociedade, nada se pode falar 

acerca do comportamento da vítima.

 Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao acusado, estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de 

reclusão e pagamento de (10) dez dias-multa, fixados em 1/30 do salário 

mínimo.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. Tendo sido a pena 

fixada no mínimo legal, é incabível a aplicação da atenuante da confissão 

(art. 65, III, d, do Código Penal). Súmula 231 do STJ.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente 

nestes autos, razão pela qual mantenho a reprimenda anteriormente 

imposta.

Ao fim da aplicação do sistema trifásico, fixo a pena definitiva em 2 (dois) 

anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/3 (um 

trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

 Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime 

aberto para cumprimento da pena.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado não obstam a concessão da 

benesse.

 Portanto substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos (art. 

44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa aplicada, que devem ser 

aplicadas pelo juiz das execuções penais.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal.

Declaro o perdimento da arma e munições em favor da União, o que faço 

com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Providências após o trânsito em julgado:

Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa e das custas, 

inti-mando-se o acusado para o pagamento.

Comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 
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expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se em definitivo.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Em relação ao acusado José Ribamar, expeça-se carta precatória ao 

juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para que aquele r. juízo 

designe audiência para oferecimento da contraposta ofertada pelo MPE.

Cumpra-se.

 Juara/M 21 de novembro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80884 Nr: 2381-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Marcos Pulgo Baioto, Jose Ribamar 

Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Promovo a intimição do advogado do réu da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 134506 Nr: 5400-94.2019.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Xesman Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Zandoná - 

OAB:16829

 Carta precatória nº 5400-94.2019.811.0018 - Código: 134506

Denunciado: Carlos Xesman Andrade Matos

 Vistos em correição,

Trata-se de carta precatória oriunda da Subseção Judiciária de Juína/MT, 

que aportou neste juízo para interrogatório do acusado.

Recebo a presente missiva, uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais dos artigos 354 do CPP e 973 da CNGC.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência admonitória para 

o dia 13 de fevereiro de 2020, às 15h40min.

Informe ao juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a 

data da designação da audiência.

Dê ciência aos representantes do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.

As providências.

 Juara/MT, 13 de novembro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83368 Nr: 3763-16.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Aparecida Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Promovo o envio dos autos a defesa para manifestação da decisão de 

Ref:82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135700 Nr: 5841-75.2019.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Espirito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:25647/O

 Promovo o envio dos autos ao advogado do réu para ciência de audiência 

de Ref: 04.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-74.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO SCHERER BATISTA (RÉU)

ANA PAULA SCHERER BATISTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

EFETUE, NO PRAZO LEGAL, O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS 

PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-74.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO SCHERER BATISTA (RÉU)

ANA PAULA SCHERER BATISTA (RÉU)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: COMARCA DE SINOP E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000133-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANE RODRIGUES DE FARIAS (RÉU)

MARIA FURTADO FARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, MARIA FURTADO 

FARIAS, PARA TRAZER AOS AUTOS INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LEONILDO DI MARTINI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLLAS SOUZA DI MARTINI (RÉU)

AMANDA SOUZA DI MARTINI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

20/02/2020, ÀS 14H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LEONILDO DI MARTINI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLLAS SOUZA DI MARTINI (RÉU)

AMANDA SOUZA DI MARTINI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIME-SE A CAUSÍDICA DRA. SONIA BISPO GOLO ACERCA DA 

NOMEAÇÃO COMO ADVOGADA DATIVA DA PARTE AUTORA, BEM 

COMO PARA MANIFESTAR NO QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001010-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA NA 

CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA PELA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT, 

BEM COMO APRESENTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO REQUERIDO 

PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO, VEZ QUE HÁ AUDIÊNCIA NO CEJUSC 

DESIGNADA PARA O DIA 27/02/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANE RODRIGUES DE FARIAS (RÉU)

MARIA FURTADO FARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

SOBRE A PESQUISA REALIZADA, CONFORME DESPACHOS 26338775, 

26374645, 26374647.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001697-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI (REQUERIDO)

GIULIANNA ALTIMARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n.: 1000020-86.2018.8.11.0025 Embargante: Jaú S/A - 

Construtora e Incorporadora Embargados: Wanira Darc Ferreira da Silva 

Altimari e Outro VISTOS. Trata-se de pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a realização do ato deprecado por meio de perito 

avaliador judicial, às expensas da parte interessada, porque, em resumo, 

o ato deprecado seria simples renovação de diligência anterior 

inexplicavelmente não cumprida pelo Oficial de Justiça a quem foi 

outorgado o mandado avaliatório, que sem qualquer razão fática e muito 

menos geográfica, devolveu o mandado afirmando que o imóvel avaliando 

estaria localizado na Capital do Estado, quando em verdade se trata de 

imóvel situado na zona rural de Juína/MT, matriculado no CRI desta 

Comarca, escancarando a desídia do meirinho a quem coube a diligência 

inicial, tanto que o juízo deprecante determinou a isenção das custas de 

distribuição e remessa da missiva, porque o ato não se perfectibilizou por 

erro da máquina judiciária. Assiste razão ao peticionário, porque, de fato, 

o Oficial de Justiça Avaliador a quem coube a diligência originária causou 

uma lamentável confusão e retardamento dos atos processuais, e esse 

ato ora deprecado é simples repetição daquilo que deveria ter sido 

efetivado já anteriormente, devendo, assim, ser expedido o mandado de 

avaliação e cumprida a diligência por oficial de justiça deste juízo sem 

nenhuma despesa excedente para execução do ato, porque, repita-se, ele 

somente está sendo realizado novamente por erro do serventuário. Assim, 

redistribua-se o mandado e cumpra-se com urgência e presteza. Às 

providências. Juína/MT, 11 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001181-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. V. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))
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JOAO LUIZ SPANCERSKI OAB - PR33257 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001181-68.2017.8.11.0025 Requerente: Leandro Aparecido 

Viana Tirolti Requerida: Carolina Machri VISTOS, Cuida-se de ação de 

modificação de guarda promovida por Leandro Aparecido Viana Tirolti em 

face Carolina Machri, na qual foi deferida em favor do autor a guarda 

provisória da filha Manoela Machri Tirolti. Conforme se infere dos autos, a 

tentativa de conciliação entre as partes restou frustrada, tendo a 

requerida apresentado contestação em que relata que o autor e sua tia 

teriam agido de forma ardilosa para retirar a guarda da filha, pugnando 

pela improcedência da ação e o retorno da guarda da infante para si. 

Instado a se manifestar o Parquet opinou pela realização de estudo social 

com a genitora, o qual apontou que ela tem condições financeiras e 

emocionais para acolher a filha, e que, desconhecia a situação vivenciada 

pela menor quando estava sob os cuidados da tia. Em sede de 

impugnação, o autor refutou as afirmações da ré e requereu a designação 

de audiência de instrução. Aportou aos autos manifestação da 

demandada assinalando que o requerente tem dificultado o contanto entre 

ela e a menor, requerendo a concessão de tutela de urgência para que 

seja regularizado provisoriamente o direito de visitas de modo a possibilitar 

que fique na companhia da filha no período das férias escolares, pelo 

prazo de 30 dias. As partes são legitímas e estão regularmente 

representadas, assim, não havendo nulidades/preliminares a serem 

analisadas ou outras questões processuais a serem apreciadas nesta 

oportunidade, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a regulamentação da guarda e visita à infante. Havendo 

pedido de realização de prova oral, designo, desde já, audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2020 às 13 horas, 

cabendo ao advogado de cada parte informar ou intimar as testemunhas 

por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, sendo a 

intimação por via judicial opção residual, quando comprovado que a 

tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC). Advirto, 

ainda, que inércia do advogado em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC). Passo à análise do pedido regularização provisória de visita 

formulado pela ré, em sede de tutela de urgência. De plano, insta 

consignar que o direito de visitas é um direito/dever de ambos os 

genitores, inclusive resguardado pela Carta Magna brasileira (art. 226 e 

ss) e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (art. 19 à 21). A visitação, 

de fato, materializa o direito da menor de conviver com ambos os 

genitores, assegurando o alargamento de um vínculo afetivo saudável 

entre pais e filhos. No caso dos autos, em que pese a guarda da filha 

estar provisoriamante com o pai, a requerida tem o direito de visita, isso 

porque deve se atentar primordialmente aos interesses da criança, que 

devem prevalecer sobre os dos genitores, porquanto o contato com os 

pais e familiares é direito fundamental e essencial ao desenvolvimento e 

formação da infante, evitando-se, assim, quaisquer sequelas emocionais 

e/ou psíquicas. Ademais, verifica-se do relatório psicossocial realizado 

com genitora que ela não tinha conhecimento da situação vivenciada pela 

filha quando estava sob os cuidados da sua tia, sinalizando que ela detém 

condições financeiras e emocionais para ter a filha consigo. Nesses 

moldes, ainda que as partes divergem sobre os fatos que originou a 

presente ação, é certo que os interesses da criança devem prevalecer 

sobre os dos genitores, sendo direito fundamental e essencial ao seu 

desenvolvimento e formação o contato com os pais e familiares, DEFIRO o 

pedido formulado pela requerida para autorizar o direito de visita à filha 

Manoela Machri Tirolti no período das férias escolares que se iniciou no 

corrente mês, pelo prazo de 30 dias, devendo comunicar com 

antecedência ao pai a data em que virá buscar a criança e a data prevista 

para entrega. Intime-se com urgência. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001176-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTA AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001212-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para manifestar o que 

entender de direito acerca da certidão negativa do senhor oficial de justiça 

de ID. 24551288.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001696-35.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. O. (EXEQUENTE)

E. O. D. S. (EXEQUENTE)

J. A. O. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001373-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABINO JOSE CARDOSO OAB - RO1905 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS (AS) ADVOGADOS (AS) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM ID 27641212.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DA SILVA MUNDIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS, SOBRETUDO QUANTO À 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-26.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000304-60.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO BERNARDO NICCHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, QUANTO À CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA EM ID 26948281.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000647-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MASIK RIKBATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Manifestação e comprovante de pagamento anexos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAIR CARVALHO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HURIEDES VIDOR FRACARO (RÉU)

LUIZ FRACARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALMEIDA RODRIGUES OAB - PR59363 (ADVOGADO(A))

FERNANDA BEATRIZ KULA LOYOLA OAB - PR57701 (ADVOGADO(A))

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA OAB - PR12001 (ADVOGADO(A))

JOAO RIBEIRO DE LOYOLA NETO OAB - PR49905 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1001225-19.2019.8.11.0025 Requerente: Silvair 

Carvalho Morais Requeridos: Luiz Fracaro e Huriedes Vidor Fracaro 

VISTOS, Aportando aos autos petição anunciando a celebração de 

transação judicial entre as partes, com a finalidade de por termo ao litígio, 

por meio da qual estabeleceram cláusulas e condições mutuamente 

pactuadas, com intervenção de terceiro anuente, que se obriga 

solidariamente com os transatores no que pertine ao dever de fazer 

ajustado entre as partes (desmembramento e transferência da 

propriedade de 240 ha. da área maior de 2.500,8061 do imóvel registrado 

na matrícula n. 16.861 do CRI da Comarca de Juína, em favor do 

demandante) condições essas pactuadas para cumprimento até 

30/06/2020, e achando-se presentes os requisitos de validade, existência 

e eficácia do negócio jurídico, e se tratando de direito disponível que 

admite composição, HOMOLOGO para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo firmado entre as partes. Em consequência, nos termos do 

artigo 922 do CPC, suspendo o curso deste processo até o cumprimento 

integral da obrigação, devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS 

provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Porque a avença versa também sobre 

pagamentos de valores em pecúnia, vencíveis no período de janeiro a 

junho de 2020, é do credor o dever de informar sobre a quitação dos 

valores indicados nas alíneas b e c da cláusula primeira do acordo, sob 

pena de presunção de pagamento. No demais, findo o prazo de 

cumprimento da avença ajustado entre as partes, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar pena de extinção por 

presunção de quitação. Promova-se o cadastramento dos advogados 

signatários da avença como representantes tecnicos nos autos dos réus. 

Às providências. Juína/MT, 12 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAIR CARVALHO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HURIEDES VIDOR FRACARO (RÉU)

LUIZ FRACARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALMEIDA RODRIGUES OAB - PR59363 (ADVOGADO(A))

FERNANDA BEATRIZ KULA LOYOLA OAB - PR57701 (ADVOGADO(A))

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))
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LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA OAB - PR12001 (ADVOGADO(A))

JOAO RIBEIRO DE LOYOLA NETO OAB - PR49905 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1001225-19.2019.8.11.0025 Requerente: Silvair 

Carvalho Morais Requeridos: Luiz Fracaro e Huriedes Vidor Fracaro 

VISTOS, Aportando aos autos petição anunciando a celebração de 

transação judicial entre as partes, com a finalidade de por termo ao litígio, 

por meio da qual estabeleceram cláusulas e condições mutuamente 

pactuadas, com intervenção de terceiro anuente, que se obriga 

solidariamente com os transatores no que pertine ao dever de fazer 

ajustado entre as partes (desmembramento e transferência da 

propriedade de 240 ha. da área maior de 2.500,8061 do imóvel registrado 

na matrícula n. 16.861 do CRI da Comarca de Juína, em favor do 

demandante) condições essas pactuadas para cumprimento até 

30/06/2020, e achando-se presentes os requisitos de validade, existência 

e eficácia do negócio jurídico, e se tratando de direito disponível que 

admite composição, HOMOLOGO para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo firmado entre as partes. Em consequência, nos termos do 

artigo 922 do CPC, suspendo o curso deste processo até o cumprimento 

integral da obrigação, devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS 

provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Porque a avença versa também sobre 

pagamentos de valores em pecúnia, vencíveis no período de janeiro a 

junho de 2020, é do credor o dever de informar sobre a quitação dos 

valores indicados nas alíneas b e c da cláusula primeira do acordo, sob 

pena de presunção de pagamento. No demais, findo o prazo de 

cumprimento da avença ajustado entre as partes, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar pena de extinção por 

presunção de quitação. Promova-se o cadastramento dos advogados 

signatários da avença como representantes tecnicos nos autos dos réus. 

Às providências. Juína/MT, 12 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000961-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES NUNES DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCELENE ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

MAGUILENE JOARES CAVASSANI ALVES (INVENTARIADO)

JISLENE ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

ESPÓLIO DE JOSE CARLOS ALVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA CAUSÍDICA DRA. SÔNIA BISPO GOLO ACERCA DA 

NOMEAÇÃO COMO ADVOGADA DATIVA DA PARTE AUTORA, BEM 

COMO PARA MANIFESTAR NO QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

CONFORME DESPACHO EM ID 27175579.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002934-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO OAB - MT26947/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUARA CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1002934-89.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA RÉU: LUARA 

CORREA VISTOS. Conforme se infere da inicial, a requerente, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. No mesmo prazo, em consonância com 

o artigo 319 do CPC, deverá o autor indicar o endereço atualizado dos 

requeridos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, tornem os 

autos conclusos como DECISÃO DE URGÊNCIA. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-19.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000007-19.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: ANTONIO MARQUES TEIXEIRA VISTOS. Nos termos do 

parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei 911/69, “A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 

Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se ressaltar que, 

conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Assim, comprovação da mora não pode ser 

meramente formal, mas sim, efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é 

impedir que o devedor venha a ser surpreendido com a retomada do bem. 

Deste modo, o sentido para essa necessidade é o de noticiar ao devedor 

que há um montante em aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo 

credor não houver sua devida quitação, ou negociação entre as partes, o 

credor tomará as providências necessárias a fim de recuperar o bem 

dado em garantia. Daí a razão de se comprovar a ciência do devedor. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi constituído em 

mora, uma vez que o instrumento de protesto, com intimação por edital, 

anexo ao id. 27794904, foi realizado em cartório diverso do domicílio do 

devedor e da praça de pagamento eleita pelas partes, em evidente afronta 

aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, do contraditório e da 

ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC/15. 
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INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFENDIDA CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. REJEIÇÃO. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

FRUSTRADA. PROTESTO DO TÍTULO VIA EDITAL EFETUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. MORA NÃO 

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03044615820188240036 

Jaraguá do Sul 0304461-58.2018.8.24.0036, Relator: Jaime Machado 

Junior, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Câmara de Direito 

Comercial) Portanto, intime-se o autor para comprovar a mora da parte 

devedora, nos termos do Dec.-Lei nº 911/69, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo prazo, deverá o autor 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE O QUE ENTENDER 

DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE O QUE ENTENDER 

DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000587-88.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA REGINA VERONESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000430-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J L ACADEMIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOA & IQUEDA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1000430-81.2017.8.11.0025 Exequente: J.L. 

Academia Ltda. - ME Executada: Pessoa & Iqueda Fabricação de 

Equipamentos Esportivos Ltda. – ME V I S T O S, Cuida-se de cumprimento 

de sentença, cuja decisão exequenda não foi voluntariamente cumprida 

pela devedora, suscitando a aplicação da multa do art. 523, § 1º do 

CPC/15 e devolvendo ao credor a faculdade de indicar bens à constrição, 

razão pela qual, tendo o titular do direito de crédito em excussão 

expressamente requerido tal modalidade de penhora, DEFIRO, em 

obediência à ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, o pedido de 

bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes ao executado que 

porventura se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Restando 

negativa a resposta da diligência supra, defiro, subsidiariamente e 

respeitada a sequência aqui definida para os atos de constrição, a 

consulta e eventual bloqueio de veículos registrados em nome do devedor, 

pelo sistema RENAJUD, inclusive com ordem de restrição de circulação, 

ante à constatação de que a ré dista milhares de quilômetros dessa 

Comarca. Se infrutíferas todas essas diligências, intime-se o credor para 

que dê impulsionamento à execução, já que o pedido de expedição de 

mandado de penhora na empresa demanda recolhimento e custeio da 

diligência, na medida em que se se trata de pessoa jurídica localizada em 

outro Estado da Federação, devendo a diligência ser realizada por meio de 

CP. Publicado no PJe. Providências necessárias. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001392-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MACHARETH & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PARZIANELLO OAB - PR42143 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DO LAR MAGAZINE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n.: 1001392-70.2018.8.11.0025 Embargante: 

Machareth & Cia Ltda. – ME Embargada: União do Lar Magazine Ltda. - ME 

VISTOS, ETC. Cuida-se de embargos de declaração manejados contra 

sentença que extinguiu a ação monitória verbalizada pelo embargante, 

proposta pelo autor, por entender descabido o manejo da ação monitória 

com lastro unicamente em instrumento de protesto de dívida, sem lastro em 

documento cambial que se amoldasse ao conceito de documento indicativo 

de dívida desprovido de força executiva. De conformidade com o 

embargante, a prova trazida no pedido exordial (entre diversos 

documentos, cópia dos protestos por indicação, bem como termo de 

sub-rogação do crédito pleiteado), era o suficiente a atender os requisitos 

do art. 700 do CPC, o que, aliás, já teria sido inclusive admitido pelo próprio 

juízo, que teria reconhecido o cabimento do procedimento injuntivo em 

demandas outras, de mesma natureza, o que revelaria a contradição no 

entendimento decisório, justificando o manejo dos aclaratórios. É o resumo 

necessário. FUNDAMENTO e DECIDO Diretamente ao ponto, salta aos 

olhos a incapacidade dos litigantes, mais de século após a introdução dos 

aclaratórios no sistema processual como espécie de recurso, de 

compreender a finalidade de tal instituto processual. É de impressionar o 

quanto ainda se protocolam embargos de declaração alegando error in 

judicando, como se contradição significasse decisão contrária à lei ou à 

jurisprudência. Para evitar tautologia, afirme-se de modo claro: não importa 

se a decisão – como afirma o embargante – malfere dispositivo de lei, 

contraria entendimento jurisprudencial, doutrinário ou decisões proferidas 
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em outras demandas; pouco importa o que a parte acha ou entende 

correto para ser aplicado ao caso concreto, porque nesta quadra 

recursal, não se discute, não se trata, não se debate a correção de 

eventual erro decisório, já que a única contradição que autoriza o uso dos 

aclaratórios é aquela havida internamente, ou seja, dentro da própria 

decisão (endoprocessual), o que longe se está de constatar no caso em 

tela. Em resumo: se o embargante discorda da ideia construída no ato 

decisório atacado – possuindo ou não razão nos seus argumentos - deve 

se valer dos meios processuais escorreitos para comprovar sua tese, 

para reformar o entendimento do juízo, o que não se alcança pela via eleita 

por ele. Sobre o tema: “Na dicção da lei e da doutrina, a contradição 

verifica-se quando, no contexto do decisum, estão contidas proposições 

inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a 

contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é 

aquela interna do julgado, e não a existente entre o decisum e julgado de 

outra Turma” (EDclEDclEREsp nº 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, 

Corte Especial, in DJ 22/10/2007). Portanto, estampado o entendimento 

judicial, de que os documentos que foram acostados com a inicial não se 

prestam a aparelhar a cobrança de dívida pelo procedimento mais 

sincrético e sumário da ação monitória, já que não se tratam de 

documentos com lastro fático em operação mercantil, e sim em operação 

contábil destinada a materializar o crédito alegadamente existente, se o 

embargante discorda de tal exegese deve se valer dos meios recursais 

corretos, que se prestem à reforma/modificação do ato decisório, 

finalidade para a qual o remédio recursal por ele escolhido não se presta. 

Desse modo, demonstrada cabalmente a intenção reformadora, já que a 

parte não busca correção de erro material nem complementação ou 

aclaramento da decisão atacada e sim a modificação de suas premissas e 

conclusões, JULGO IMPROCEDENTE os declaratórios, à míngua de 

hipótese legal de seu cabimento. Transitada em julgado a decisão, 

arquive-se. Aviado recurso de apelação, certifique-se sua tempestividade, 

intime-se o recorrido a contra-arrazoá-lo e, empós, remetam-se à instância 

recursal. Publicado no PJe. Às providências. Juína/MT, 11 de dezembro de 

2019. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (EXECUTADO)

L. C. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo nº: 1000388-32.2017.8.11.0025 Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales MT Executados: Mario Aparecido da Silva e Luiz 

Carlos Garcia VISTOS, Frustradas as diversas tentativas da autora de 

localizar o paradeiro dos executados e considerando que os sistemas 

SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado resultados mais eficientes na 

localização de informações sobre o endereço atualizado das partes, 

determino que a diligência requerida pelo exequente seja realizada por 

meio de tais ferramentas. Restando frutífera a providência, cite-se. Caso 

contrário, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias, 

pena de extinção por desídia. Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro 

de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002938-29.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LEAO SOUTO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1002938-29.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT RÉU: 

MICHELLE LEAO SOUTO VISTOS. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação 

anterior, considerando que o pedido inicial é de execução de título 

extrajudicial e não de ação monitória, retifique-se a classe processual do 

presente feito. Após, da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-79.2020.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEILA LIMA DE SOUZA (RÉU)

ROBERTO VERONESE (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000003-79.2020.8.11.0025 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: ROBERTO VERONESE, SEILA 

LIMA DE SOUZA Vistos. Prefacialmente, intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Existindo 

prova robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente adequada a 

utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, razão porque 

recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos legais (art. 

319, CPC). Saliento, outrossim, que a nova sistemática do diploma 

processual vigente trouxe como um dos seus vetores principiológicos a 

busca por uma solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a 

fase de transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação monitória 

conservou sua condição de procedimento especial, razão porque, 

refluindo do posicionamento firmado anteriormente, por ter a monitoria 

finalidade injuntiva (formação de um título executivo judicial sem a 

necessidade de contraditório prévio e, consequentemente, sem a prévia 

designação de audiência de conciliação/mediação), entendo ser 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito. Cite-se o requerido para opor embargos à monitória, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento 

do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas 

processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALDEVINA DE ARAUJO MATEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO DA SILVA LOPES (RÉU)

NELZITA SANTANA DE ALVARENGA (RÉU)

IVONEIDE DA SILVA LOPES (RÉU)

IVONE SILVA LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000810-70.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): CELIA VALDEVINA DE ARAUJO MATEUS RÉU: IVONEIDE DA 

SILVA LOPES, IVONE SILVA LOPES, OLIMPIO DA SILVA LOPES, NELZITA 

SANTANA DE ALVARENGA Vistos etc. Ante ao teor da Portaria nº 

1.632/2019, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, designando este magistrado para responder, cumulativamente, 

pela Vara Única da Comarca de Aripuanã a partir de 07/01/2020, a fim de 

readequar a pauta deste Juízo redesigno a audiência para o dia 17 de 

fevereiro de 2020, às 13 horas. Retire da pauta a audiência designada 

para o dia 29/01/2020. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001254-69.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIR PAULINO (REQUERIDO)

JOAO MARCOS BERNARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001254-69.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO REQUERIDO: JOSE 

ALCIR PAULINO, JOAO MARCOS BERNARDI VISTOS. Ante a informação 

de que as tratativas de acordo entre as partes restaram infrutíferas, 

designo audiência para oitiva da testemunha Pablo Alexandre Pilocelli, para 

o dia 03 de fevereiro de 2020, às 16 horas. Comunique-se o Juízo 

Deprecante informando-o do ato. Cumpra-se servindo a cópia desta 

decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento 

do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001684-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 101684-21.2019.811.0025 PJE Finalidade: intimação da parte 

autora CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de Intimação, 

expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Juína, 

referente o processo n.° 101684-21.2019.811.0025, dirigi-me até o 

endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizei a requerente, 

Sra. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GOMES, percorri a extensão da rua 

os número vão de 15, 39 a 396, não havendo 20, perguntei a alguns 

moradores, disseram não conhecer; pelo que, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER À CITAÇÃO, em virtude que o mesmo não foi localizado. 

Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

Juína-MT, 10 de dezembro de 2019. KARINE MORAIS SANTOS VON 

ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001870-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

07/02/2020, ÀS 08H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002699-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO DA PAIXAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO E CITAÇÃO 

DO REQUERIDO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000545-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (EXECUTADO)

ROBSON RIBEIRO ARRIGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

EXECUTADO: ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

ROBSON RIBEIRO ARRIGO, CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ. SEDE DO 

1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002236-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parecer anexo. PJe: 1002236-83.2019.8.11.0025 SIMP: 003589-039/2019 

Requerente: Thomas Walisson do Nascimento Santana MM Juiz, Trata-se 

de Ação de Retificação de Registro e de Nome Civil proposta por Thomas 

Walisson do Nascimento Santana na qual pleiteia a retificação do seu 

registro civil para constar o nome “Walisson do Nascimento Santana”, pois 

assim é considerado e tratado por familiares e amigos próximos. Petição 

inicial e documentação necessária (ID. 26572651). É o relatório do 

necessário. Compulsando os autos, extrai-se que o requerente Thomas 

Walisson do Nascimento Santana deseja retificar o seu registro civil para 

constar o nome “Walisson do Nascimento Santana”, porque relata que 

desde criança passa por situações constrangedoras por seu nome ser 

diferente, sendo motivo de desconforto entre os colegas de escola, 

trabalho e amigos. De acordo com o art. 57, da Lei n. 6.015/73, é possível 

a alteração do nome, desde que devidamente motivado. É cediço que a 

imutabilidade do registro de nascimento não é absoluta, podendo ocorrer 

alteração do nome a título de exceção e motivadamente. Pois bem, muito 

embora o requerente tenha alegado que seu nome possui caráter 

vexatório expondo-o ao ridículo, não se extrai dos autos qualquer 

elemento de informação ou probatório do caráter vexatório, exposição ao 

ridículo ou situações humilhantes que induzam à retificação. Ademais, o 

requerente deixou de demonstrar que o nome “Walisson” é de 

conhecimento público e notório, carecendo, dessa forma, de justo motivo 

para alteração do nome nos termos do art. 58 da Lei nº 6.015/73. Sobre o 

tema, transcreve-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais: “CIVIL. 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO NOME. AUSÊNCIA DE 

JUSTO MOTIVO. INDEFERIMENTO. 1. Por ausência de justo motivo, o 

pedido de nova alteração do nome formulado pelo autor não pode ser 

deferido, nos termos do que dispõe o artigo 57 da Lei de Registros 

Públicos. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20150110369657, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 

28/01/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

23/02/2016 . Pág.: 371)”. Forte nessas considerações, o pleito inicial não 

merece ser acolhido, ressalvando eventual apresentação de provas 

acerca do constrangimento narrado. Ante ao exposto, o Ministério Público 

Estadual opina pela intimação do interessado para que comprove a 

situação vexatória narrada, ainda que através de testemunhas. Ainda, que 

sejam juntadas cópias de certidões de antecedentes criminais de Juína, 

Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça Militar da União. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2019. Dannilo Preti Vieira Promotor de Justiça em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTINORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000470-29.2018.8.11.0025 CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 

00.080.671/0001-00 (REQUERENTE) FERTINORTE COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.239.982/0001-67 (REQUERIDO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que não foi possível proceder com a 

avaliação dos imóveis indicados na Carta Precatória expedida pelo Juízo 

da Terceira Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos código 162069, porque, 

não obstante ter diligenciado ao Cartório de Registro de Imóveis em busca 

de informações, bem como no Sindicato Rural, não consegui determinar a 

localização das áreas em questão, sem o que não há como avalia-las. /MT, 

12 de dezembro de 2019. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PATRICIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para que compareça na Secretaria, no prazo de 
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2 dias, para captação do grafismo conforme orientação do perito 

designado (CPC, §3º, art. 478).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-53.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY CRISTIANE DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000118-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO 58126694149 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

EFETUE, NO PRAZO LEGAL, O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS 

PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA E APÓS CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. E AINDA, PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DOS ATOS, EM 

DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO CENTRO DA CIDADE DE JUARA/MT. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DA CITÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NA 

ESTRADA SETOR AEROPORTO DA CIDADE DE JUÍNA/MT. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o Advogado da Parte Autora, para querendo, possa apresentar 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 24 de agosto de 2017. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o Advogado da Parte Autora, para querendo, possa apresentar 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 24 de agosto de 2017. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o Advogado da Parte Autora, para querendo, possa apresentar 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 24 de agosto de 2017. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE RÉ PARA, QUERENDO E 
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NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA, 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS E ALÉM DE OUTRAS MATÉRIAS QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA, 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS E ALÉM DE OUTRAS MATÉRIAS QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000847-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI ELISA GROFF (RÉU)

EDSON LUIZ DE SIQUEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS 

AVISOS DE RECEBIMENTOS NEGATIVOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000770-59.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUERENDO E NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR MEMORIAIS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000343-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CARLOS ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte Autora para retirar a certidão de 

honorários expedida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ANTE AO 

CONTEÚDO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM ID 27305997.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (RÉU)

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DO AR NEGATIVO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA MARIA PINTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000291-66.2016.8.11.0025 Exequente: Edma Maria Pinto Vieira 

Executado: Ademir Vieira VISTOS. Frustrada a tentativa de penhora de 

ativos financeiros do executado manifesta-se a exequente requerendo a 

constrição do saldo de FGTS depositado junto à CEF em seu favor, assim 

como a expedição de ofício ao INSS solicitando informações sobre 

eventual benefício previdenciário concedido ao devedor, se existente, seja 

procedido o desconto mensal do seu benefício dos valores devidos a título 

de pensão alimentícia e a realização de pesquisa de veículos no sistema 

Renajud. É sucinto o relato. Decido. De proêmio, é de se recordar que a 

utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e 
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disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de 

Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais lançadas 

pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita 

Federal do Brasil e a existência de veículos cadastrados no Detran. Dito 

isso, não exitosa a tentativa de penhora de numerários e ante o tempo de 

tramitação processual, mesmo sem que a credora tenha demonstrado 

maiores esforços na tentativa de localização de bens do patrimônio 

executado, defiro o pedido formulado, determinando a realização de 

pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado 

RENAJUD. Infrutífera a diligência supracitada, acolho o pedido formulado 

pela exequente para penhora do saldo de FGTS depositado junto à Caixa 

Econômica Federal em nome do executado, isso porque, ainda que o rol 

previsto no artigo 20 da Lei nº 8.036/90 não inclua o débito alimentar como 

hipótese de levantamento do FGTS, conforme jurisprudência já 

consolidada pelos tribunais superiores, inclusive pelo STJ, tal condição é 

mitigada pela sobreposição do princípio constitucional da dignidade e da 

subsistência do alimentado em relação ao direito patrimonial do devedor. A 

respeito, trago os seguintes trechos do acordão proferido no RMS 

26.540/SP, de relatoria da E. Min. Eliana Calmon[1]: Quanto à questão de 

fundo - impenhorabilidade dos depósitos nas contas vinculadas do 

trabalhador, observo que há colisão de princípios, tendendo o conflito a se 

resolver pelo princípio que preza a dignidade e subsistência da pessoa 

humana. Com efeito, de uma lado está a finalidade do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e do Programa de Integração Social; de outro a 

necessidade de se manter a sobrevivência de pessoas humanas, 

dependentes de trabalhador e por estes abandonadas, já que se tornou 

devedor de alimentos anteriormente acordados. Pelo cotejo dos elementos 

probatórios, observo que o trabalhador é devedor de pensão alimentícia, 

não havendo notícia de que seus dependentes possuam outra fonte de 

rendimentos. A penhora das contas vinculadas foi medida drástica 

ultimada após a realização de inúmeras outras tentativas de obtenção de 

bens penhoráveis, diante da inexistência de bens passíveis de penhora. 

Saliente-se que a Carta Magna elencou a dívida de alimentos como a única 

(ao lado da controvertida hipótese da prisão do depositário infiel) forma de 

prisão civil por dívida, de modo que os alimentos são bens especiais para 

nossa Constituição da República e devem ser satisfeitos sem restrições 

de ordem infraconstitucional. Some-se a isso que a medida se mostra 

menos drástica do ponto de vista da proporcionalidade, pois a um só 

tempo se evita a prisão do devedor e se satisfaz, ainda que 

momentaneamente, a prestação dos alimentos, perpetuando a 

sobrevivência dos dependentes do trabalhador, devedor dos alimentos 

aos dependentes necessitados. Ademais, esta Corte vem minorando os 

rigores do rol de hipóteses que autorizam o levantamento dos saldos das 

contas vinculadas do FGTS e do PIS, para considerá-lo não taxativo, o que 

autoriza a interpretação extensiva, baseada no fim social da norma e nas 

exigências do bem comum, para albergar também restrições à 

impenhorabilidade legal das contas vinculadas do FGTS e do PIS para 

solver dívidas de alimentos. No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR - PENHORA DE NUMERÁRIO 

CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) 

EM NOME DO TRABALHADOR/ALIMENTANTE - COMPETÊNCIA DAS 

TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - HIPÓTESES DE 

LEVANTAMENTO DO FGTS - ROL LEGAL EXEMPLIFICATIVO - 

PRECEDENTES - SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO - LEVANTAMENTO DO 

FGTS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I 

- A questão jurídica consistente na admissão ou não de penhora de 

numerário constante do FGTS para quitação de débito, no caso, alimentar, 

por decorrer da relação jurídica originária afeta à competência desta c. 

Turma (obrigação alimentar), deve, de igual forma ser conhecida e julgada 

por qualquer dos órgãos fracionários da Segunda Seção desta a. Corte; II 

- Da análise das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, é 

possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida em que não se 

afigura razoável compreender que o rol legal abarque todas as situações 

fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a proteção do trabalhador e 

de seus dependentes em determinadas e urgentes circunstâncias da vida 

que demandem maior apoio financeiro; III - Irretorquível o entendimento de 

que a prestação dos alimentos, por envolver a própria subsistência dos 

dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente atendida, ainda 

que, para tanto, proceda-se ao levantamento do FGTS do trabalhador; IV - 

Recurso Especial provido. (REsp 1083061/RS, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 07/04/2010) 

Portanto, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que promova o 

depósito dos valores devidos ao devedor a título de FGTS em conta judicial 

vinculada ao presente feito. Após, intime-o para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal. No mais, oficie-se ao INSS solicitando 

informações sobre a eventual concessão de benefício previdenciário em 

favor do executado, indicando a espécie, data da requisição e da 

implantação, bem como do valor a ser recebido, no prazo de 10 dias. 

Cumpridas as determinações aqui exaradas, dê-se vistas à exequente e 

ao Ministério Público. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 

RMS Nº 26.540 - SP (2008/0053849-0), RELATORA : MINISTRA ELIANA 

CALMON, DJE de 05/09/2008

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000635-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei, várias vezes, em dias e horários diferentes, ao endereço 

constante, entretanto, em todas as vezes não localizei o bem a ser 

apreendido. Assim, diligenciei em outros pontos da cidade, no intuito de 

localizar o bem, todavia as diligencias restaram infrutíferas. Portanto, 

devolvo o presente mandado sem o devido cumprimento. O referido é 

verdade e dou fé. JUÍNA/MT, 4 de maio de 2017. ELDER DOURADO 

MIRANDA Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000014-11.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRAILDES DOS SANTOS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA CARDOSO FERREIRA OAB - SP338376 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CARNEIRO LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000014-11.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: MARIA MIRAILDES DOS SANTOS LOBO REQUERIDO: 

APARECIDO CARNEIRO LOBO V I S T O S. Nos termos do artigo 260 do 

CPC, intime-se a parte requerente para que complemente a missiva 

juntando aos autos a carta precatória e a cópia da petição inicial, no prazo 

de 05 dias, sob pena de devolução do expediente. Após, preenchidos os 

requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade: 1). Citação e intimação do requerido; Cumpra-se servindo a 

cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RICARDO REIS DUARTE (RÉU)

ENEDINA MARIA DOS REIS DUARTE (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1254 de 2710



 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DOS ARs NEGATIVOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. SONZA - COMPENSADOS JUINA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DA GRANDE CURITIBA E 

CAMPOS GERAIS- SICOOB SUL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

PROINDUSTRIA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DO AR NEGATIVO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001464-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS 

O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NO VALOR DE R$900,00 

(novecentos reais), CONFORME DECISÃO DE ID. 22895382, NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000368-75.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE FÁTIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE PIO DA SILVA (RÉU)

ANANIAS JOSE TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE ID. 27807714.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000068-11.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 31/01/2020, ÀS 10H00MIN.,A SER 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001205-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MUFATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONZAGA BARBOSA (RÉU)

MARIA SONIA DE SOUSA BARBOSA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NESTES AUTOS PARA O DIA 

19/02/2020, ÀS 09H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002613-54.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RCM COMERCIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER (RÉU)

AILTON HUBNER (RÉU)

FELIPE HUBNER (RÉU)

LAERCIO HUBNER (RÉU)

KARINE MACENA RIOS (RÉU)

ARLETE SOARES DE MELO HUBNER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

19/02/2020, ÀS 09H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

02. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002381-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI (REQUERIDO)

TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

ADERVAL BENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DA MISSIVA: AVALIAÇÃO, DEPÓSITO E DEMAIS ATOS DE 

EXECUÇÃO ATÉ ULTIMAR A EXPROPRIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. 

EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000287-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA REQUERER O QUE 

FOR DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000287-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA REQUERER O QUE 

FOR DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001910-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA TEATRAL SPIRITS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE (MUNICÍPIO DE JUÍNA) PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO LEGAL, QUANTO AO AR NEGATIVO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000273-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA BOSSE (EXECUTADO)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE DOS SANTOS SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR 

NEGATIVO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001966-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. C. V. D. C. (AUTOR(A))

MARIA DOLORES NISTROM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexsandro Rodrigues dos Santos (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE ID 27652742.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002274-95.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. P. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE ID 27630842

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000078-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO (REQUERENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

PETERSON FELBER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, ACERCA DA PETIÇÃO DE ID 27670153.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001676-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Z. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1001676-78.2018.8.11.0025. AUTOR(A): ZILDA SALLES 

BALDASSON RÉU: ROBERSON LIMA PERES Em seguida, o M. M. Juiz 

sentenciou: “Havendo incontroversia sobre a dissolução da sociedade 

conjugal, nos termos do artigo 356 inciso I do CPC, julgo de forma 

antecipada o mérito da ação, quanto a este pedido, pondo termo ao litigio 

neste particular, com pronunciamento de mérito, para decretar o divórcio 

do casal litigante, extinguindo a relação conjugal para todos os fins de 

direito, determinando averbação da sentença no serviço notarial 

competente, retornando a litigante ao patronímico de origem (Zilda Salles 

Baldasson) o que também deve ser anotado no serviço cartorial. Sobre os 

documentos acostados pela autora, dê-se vistas ao requerido e depois ao 

Ministério Publico, resignando o ato para o dia 22 de Janeiro de 2020 ás 

13:30. "

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001676-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Z. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1001676-78.2018.8.11.0025. AUTOR(A): ZILDA SALLES 

BALDASSON RÉU: ROBERSON LIMA PERES Em seguida, o M. M. Juiz 

sentenciou: “Havendo incontroversia sobre a dissolução da sociedade 

conjugal, nos termos do artigo 356 inciso I do CPC, julgo de forma 

antecipada o mérito da ação, quanto a este pedido, pondo termo ao litigio 

neste particular, com pronunciamento de mérito, para decretar o divórcio 

do casal litigante, extinguindo a relação conjugal para todos os fins de 

direito, determinando averbação da sentença no serviço notarial 

competente, retornando a litigante ao patronímico de origem (Zilda Salles 

Baldasson) o que também deve ser anotado no serviço cartorial. Sobre os 

documentos acostados pela autora, dê-se vistas ao requerido e depois ao 

Ministério Publico, resignando o ato para o dia 22 de Janeiro de 2020 ás 

13:30. "

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001254-69.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIR PAULINO (REQUERIDO)

JOAO MARCOS BERNARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001254-69.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO REQUERIDO: JOSE 

ALCIR PAULINO, JOAO MARCOS BERNARDI VISTOS. Ante a informação 

de que as tratativas de acordo entre as partes restaram infrutíferas, 

designo audiência para oitiva da testemunha Pablo Alexandre Pilocelli, para 

o dia 03 de fevereiro de 2020, às 16 horas. Comunique-se o Juízo 

Deprecante informando-o do ato. Cumpra-se servindo a cópia desta 

decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento 

do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000381-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO WESLEY TELES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA PERÍCIA 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2020, ÀS 13:45 

HORAS, A SER REALIZADA NO HOSPITAL SÃO GERALDO, DEVENDO A 

DEFESA DA PARTE AUTORA PROVIDENCIAR O SEU COMPARECIMENTO 

NA REFERIDA PERÍCIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001734-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. G. (REQUERIDO)

C. M. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO ADVOGADO 

DATIVO DA PARTE REQUERIDA, BEM COMO ACERCA DA AUDIÊNCIA 

PARA OFERTA DE REMISSÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/02/2020, ÀS 14H30MIN, A SER REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIAS 

DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM CARTA PRECATÓRIA 

ORIUNDA DOS AUTOS Nº 123417 (812-44.2019.811.0018), DA 2ª VARA 

DA COMARCA DE JUARA-MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000749-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

REQUERER NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000351-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000351-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000651-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI FLAUZINO (AUTOR(A))

CRISTINA FERREIRA FLAUZINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA OAB - 

SP352291 (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

MEMORIAIS NOS TERMOS DO ART. 364 DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000699-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTE PARA, QUERENDO E NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO 

DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000699-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTE PARA, QUERENDO E NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO 

DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000970-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000970-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 
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AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000970-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000918-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. F. M. A. (HERDEIRO)

C. D. F. (HERDEIRO)

I. K. M. A. (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DO 

RETORNO (AR NEGATIVO) DA CARTA DE CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000918-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. F. M. A. (HERDEIRO)

C. D. F. (HERDEIRO)

I. K. M. A. (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

SOBRETUDO ANTE DECISÃO NA ID 27323036.

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000078-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO (REQUERENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

PETERSON FELBER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DOS AUTORES, POR MEIO DE SUA PROCURADORA, PARA 

COMPARECEREM À AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 24/01/2020 ÀS 

13:30, A FIM DE PRESTAREM DEPOIMENTO PESSOAL, SOB AS PENAS DE 

CONFISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 385, §1º DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001916-33.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (LITISCONSORTE)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001916-33.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (LITISCONSORTE)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BATISTA SABOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ZIMMERMANN REITER (EXECUTADO)

VALDINO REITER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000035-84.2020.8.11.0025 

EXEQUENTE: OSCAR BATISTA SABOIA EXECUTADO: VALDINO REITER, 

CELIA ZIMMERMANN REITER VISTOS. Conforme se infere da inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do 

NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 
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prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações como DECISÃO DE URGÊNCIA. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000014-11.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRAILDES DOS SANTOS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA CARDOSO FERREIRA OAB - SP338376 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CARNEIRO LOBO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000014-11.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: MARIA MIRAILDES DOS SANTOS LOBO REQUERIDO: 

APARECIDO CARNEIRO LOBO V I S T O S. Nos termos do artigo 260 do 

CPC, intime-se a parte requerente para que complemente a missiva 

juntando aos autos a carta precatória e a cópia da petição inicial, no prazo 

de 05 dias, sob pena de devolução do expediente. Após, preenchidos os 

requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade: 1). Citação e intimação do requerido; Cumpra-se servindo a 

cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001465-08.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA PRIMEIRA VARA Autos nº 

10001465-08.2019.811.0025 CERTIDÃO ROSANE INÊS NOATTO, 

GESTORA JUDICIÁRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATRÍCULA 6464, PORTARIA N.º 

101/2013/DF, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 

POR LEI, ETC... Certifico que, na data de 14/06/2019, foi nomeado como 

Advogado Dativo da parte Autora, o Dr. YOUSSEF SAYAH EL ATYEH, 

OAB/GO nº 26319, para propor a ação acima mencionada, conforme 

termo de nomeação de ID 22887173 do processo acima mencionado. 

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de Honorários Advocatícios o valor 

de 01 (um) URH, pelo serviço prestado pelo Advogado acima identificado. 

Juína/MT, 15 de janeiro de 2020. ROSANE INÊS NOATTO Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000310-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LINA DE PAIVA PAIAO (REQUERENTE)

LEANDRO JOSE PAIAO (REQUERENTE)

ERIKA REGINA PAIAO DALE LUCHE (REQUERENTE)

EVANDRO PAIVA PAIAO (REQUERENTE)

ANA RITA PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO PAIÃO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA PRIMEIRA VARA Autos nº 

1000310-67.2019.811.0025 C E R T I D Ã O ROSANE INÊS NOATTO, 

GESTORA JUDICIÁRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATRÍCULA 6464, PORTARIA N.º 

101/2013/DF, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 

POR LEI, ETC... Certifico que, na data de 01/02/2019, foi nomeado como 

Advogada Dativa da Parte Autora, a Dra. LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES, OAB/MT 24.863/O, para promover a ação acima 

mencionada, conforme termo de nomeação de ID 18085901. Certifico ainda 

que, fora arbitrado a título de Honorários Advocatícios o valor de 2 (dois) 

URH’s, pelo serviço prestado pela Advogada acima identificado. Juína/MT, 

15 de janeiro de 2020. ROSANE INÊS NOATTO Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000147-87.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ROBERTO GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DAS CUSTAS JUDICIAIS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001412-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. C. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001412-61.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: MARIA 

IVONETE CARDOSO CRUZ CARREIRO EXECUTADO: ADANES CANDIDO 

DE SOUZA VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de Execução de Alimentos 

vertida Ruan Carlos Correiro Candido de Souza, neste ato representado 

por sua genitora, Maria Ivonete Cardoso Cruz, em face de seu genitor 

Adanes Candido de Souza. Consoante se verifica dos autos, o devedor 

se manifestou por meio da petição de Id. 18926900, comunicando o 

adimplemento integral das prestações alimentícias devidas, com o que a 

exequente externou sua anuência. Nesses moldes, diante da satisfação 

da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem prejuízo, fixo honorários advocatícios no valor 

correspondente a 02 (duas) URH’s à defensora dativa Enádia Garcia dos 

Santos Ribeiro, inscrita na OAB/MT 8.249-A, pelos trabalhos 

desempenhados no presente feito, conforme tabela atual da OAB/MT, com 

efeito integrativo. Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais, deixando, entretanto, de fixar honorários sucumbenciais eis 

que, na esteira do que vem sendo sufragado na jurisprudência, tal verba 

não é cumulável com os honorários arbitrados pelo múnus, porque em 

verdade atuariam os defensores dativos como substitutos da defensoria 

pública e, nesse diapasão, não podem ser remunerados com verbas que 
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não se reconhecem devidas aos substituídos, verbis: “Advogada, atuando 

na condição de substituta da Defensoria Pública Estadual, se submete às 

mesmas restrições do Defensor Dativo, inclusive aquela preceituada pelo 

enunciado da Súmula nº 421, do STJ. Em virtude do que preleciona o § 1º, 

do art. 22, da Lei Federal nº 8.906/94, tem-se como devido o pagamento 

dos honorários remuneratórios em favor da advogada da autora, mas 

desarrazoado se impute ao Estado, cumulativamente, o pagamento de 

honorários sucumbenciais, sob pena de conferir ao profissional que 

substitui a função da Defensoria tratamento mais privilegiado do que 

aquele concedido aos próprios Defensores Públicos” (TJ/MG, AC 

0013458-82.2010.8.13.0071, 5ª Câmara Cível, Relator: Barros 

Levenhagen). Expeça-se a certidão de honorários à defensora dativa 

nomeada, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. Em caráter 

correicional, determino a Serventia se atente à necessidade de promover 

o cadastro dos procurados constituídos pelas partes nos autos, adotando 

tal providência neste feito em relação ao procurador constituído pelo 

executado no Id. 18638326. Transitada em julgado a sentença, recolhidas 

eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 9 de 

outubro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001451-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE LUIS CAMPOS DEBONA OAB - MT16902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA DE SOUZA VILLACA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 2. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-84.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA OAB - MT20971/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CASTORINO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que a parte executada voluntariamente pagasse o débito ou apresentasse 

impugnação. JUÍNA, 18 de janeiro de 2020. (assinatura digital) Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000671-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. S. (EXEQUENTE)

L. E. D. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. N. V. ". (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE ID 28072853.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001243-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS 

O DÉPOSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000615-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA CARINA MACHADO NUNES (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001998-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MODULO 5. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000042-76.2020.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR CANDIDA RIBEIRO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000042-76.2020.8.11.0025 

DEPRECANTE: ANAIR CANDIDA RIBEIRO DEPRECADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V I S T O S. Prefacialmente, nos 

termos do artigo 260, inciso II, do CPC, oficie-se ao Juízo deprecado para 

que complemente a missiva juntando aos autos cópia dos documentos 

médicos da autora e dos quesitos apresentados pelas partes, no prazo de 

05 dias, sob pena de devolução do expediente. Após, preenchidos os 

requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade: 1). Realização de perícia judicial para constatação de eventual 

invalidez da parte autora. Considerando que no banco de peritos do 

Tribunal de Justiça os peritos médicos credenciados, atuam em Comarcas 

bastante distantes do juízo (Sorriso, Matupá, Peixoto de Azevedo e 

Cuiabá, ou seja, a mais próxima está há quase 400 km da sede da 

comarca), e que impor aos demandantes, em sua grande maioria 

hipossuficientes financeiramente, a obrigatoriedade de se deslocar a um 

dos municípios acima citados para realização de perícia é impraticável, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos já credenciados, 

e nomeio a Dra. Silvana Sperandio para realização da perícia médica, 

devendo a mesmo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. Para a expert nomeado fixo 

honorários periciais no valor, de R$ 900,00 (novecentos reais), tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de 

maiores esclarecimentos pelo(a) expert. Havendo aceitação do encargo 

pelo perito, intime-se o requerido para comprovar o depósito dos 

honorários, no prazo de 10 dias, sob pena de sua inercia ser interpretada 

como desistência da prova. Com a juntada do laudo médico, devolva-se a 

presente missiva ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000891-82.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE P DA SILVA (REU)

EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000891-82.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE, EDSON JOSE P 

DA SILVA VISTOS. Considerando que a parte requerida não se encontra 

judicialmente representada, sendo sua primeira intervenção nos autos e 

ainda desassistida por advogado, a fim de viabilizar a homologação do 

acordo celebrado entre as partes e ora noticiado nos autos, proceda o 

interessado ao indispensável reconhecimento da firma aposta pela parte 

requerida no aludido instrumento de transação. Ainda, deverá a respectiva 

minuta de acordo ser devidamente instruída com cópia do documento de 

identidade e comprovante de endereço atualizado da parte, ficando 

advertida dos termos dispostos no art. 274 do Código de Processo Civil em 

relação a futuras intimações judiciais. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para HOMOLOGAÇÃO. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN DA SILVA GAMBIRAGE (REU)

JOSE FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000082-92.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ALLAN DA SILVA GAMBIRAGE, JOSE FERREIRA DA 

SILVA VISTOS. Considerando que a parte requerida não se encontra 

judicialmente representada, sendo sua primeira intervenção nos autos e 

ainda desassistida por advogado, a fim de viabilizar a homologação do 

acordo celebrado entre as partes e ora noticiado nos autos, proceda o 

interessado ao indispensável reconhecimento da firma aposta pela parte 

requerida no aludido instrumento de transação. Ainda, deverá a respectiva 

minuta de acordo ser devidamente instruída com cópia do documento de 

identidade e comprovante de endereço atualizado da parte, ficando 

advertida dos termos dispostos no art. 274 do Código de Processo Civil em 

relação a futuras intimações judiciais. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para HOMOLOGAÇÃO. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000847-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DONATO (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000847-63.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: MARIZA DONATO VISTOS. Considerando que a 

parte requerida não se encontra judicialmente representada, sendo sua 

primeira intervenção nos autos e ainda desassistida por advogado, a fim 

de viabilizar a homologação do acordo celebrado entre as partes e ora 

noticiado nos autos, proceda o interessado ao indispensável 

reconhecimento da firma aposta pela parte requerida no aludido 

instrumento de transação. Ainda, deverá a respectiva minuta de acordo 

ser devidamente instruída com cópia do documento de identidade e 

comprovante de endereço atualizado da parte, ficando advertida dos 

termos dispostos no art. 274 do Código de Processo Civil em relação a 

futuras intimações judiciais. Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para HOMOLOGAÇÃO. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO RODRIGUES TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, procedi com a expedição do Alvará Eletrônico nº 

556581-2 / 2019.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93159 Nr: 1283-49.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMILTON COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Autos nº: 1283-49.2013.811.0025 Código: 93159

Exequente: Município de Juína.

Executado: Jose Amilton Costa

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S,

 Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente às CDA’s nº 

7742/2009-9, 28520/2011-5.

Considerando que o executado efetuou o pagamento integral da divida 

conforme ás fls. 68/69.

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA, por sentença, 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

Às providências.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120329 Nr: 1600-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLENE GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Autos nº: 1600-42.2016.811.0025 Código: 120329

Exequente: Município de Juína.

Executado: Darlene Gonçalves dos Santos

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S,

 Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente às CDA’s nº 

2604/2015 referenciais ás fls. 5.

Considerando que o executado efetuou o pagamento integral da divida 

conforme ás fls. 36/37.

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA, por sentença, 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

Às providências.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 188 Nr: 73-85.1998.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUTTRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 Autos nº 73-85.1998.811.0025 (Cód. 188)

EXEQUENTE: Fazenda Nacional

EXECUTADO: Huttra & Cia Ltda.

EXECUÇÃO FISCAL

 VISTOS.

Ante ao teor do OFÍCIO/DIREF/N. 120/2013 – datado de 02/05/2013, 

noticiando a instalação da sede da Justiça Federal de 1ª Instância neste 

Município em 29/07/2013 e que a presente ação tem como objeto dívida 

ativa da União, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos 

autos à Justiça Especializada Competente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 23-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO RAMOS JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A, CAMARA DOS DIRIGENTES 

LOJISTAS DE JUINA, EDP BANDEIRANTE ENERGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, GUSTAVO ANTÔNIO 

FERES PAIXÃO - OAB:OAB/SP 186.458A, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA - OAB:13.701/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Processo nº 23-97.2014.8.11.0025 (Cód. 98102)

REQUERENTE: Edvaldo Ramos Juvenal

REQUERIDO: EDP Bandeirante Energia

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento do valor 

incontroverso depositado pelo devedor às fls. 223/224, nos moldes 

requeridos na petição de fls. 229, conforme poderes para receber e dar 

quitação conferidos ao seu advogado na procuração de fls. 16.

Após, com relação ao valor remanescente, intime-se a parte devedora 
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para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85256 Nr: 5815-37.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA 

- OAB:11124/MS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16308-A

 Processo: 5815-37.2011.8.11.0025 (Cód. 85256)

CREDOR: Bom Lar Materiais de Construção Ltda. Epp

DEVEDOR: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de 

sentença, no bojo da qual a parte devedora comprovou a quitação do 

débito exequendo e o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o deposito da condenação foi realizado de forma 

voluntária pelo devedor (fl. 123), expeça-se alvará em favor do credor, 

independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. Saliento, 

outrossim, que o levantamento requerido deverá ser promovido 

diretamente para conta bancária do credor, eis que seu patrono não 

possui procuração nos autos para tal providência. Sanada a omissão 

apontada, expeça-se alvará ao credor, na forma requerida na petição de 

fl. 125.

Custas pelo devedor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117980 Nr: 264-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Autos nº: 264-03.2016.811.0025 (Cód. 117890)

Autor: Ministério Público Estadual

Requerido: Clodis Antonio Menegaz

VISTOS.

Requerida a realização de prova pericial, tanto na ação principal quanto 

nos embargos à execução aviados pelo devedor, paralisou-se a 

tramitação do feito, pela manifesta má vontade do réu, que claramente se 

opõe ao prosseguimento do feito, primeiro suscitando questões 

protelatórias e depois deixando de recolher os custos da perícia técnica 

que ele próprio solicitou.

Sendo assim, determino seja o embargante intimado a comprovar, em 

72horas, o pagamento integral dos honorários periciais, posto que seu 

prazo (5 meses após o pedido de parcelamento) já se esvaiu há mais de 

ano.

Comprovada a quitação dos honorários, libere-se por alvará a importância 

relativa a 50% da verba e intime-se a perita ao levantamento e a iniciar, de 

imediato, os trabalhos periciais.

Não havendo comprovação do depósito, revogo a prova técnica deferida 

e determino às partes que indiquem as demais provas que ainda 

pretendam produzir, pena de preclusão e julgamento direto da lide.

P.I.C.

Juína/MT, 19 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100845 Nr: 2015-93.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CARLOS GIROTTO, CLÓVIS ZEVE 

COIMBRA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT, ROGÉRIO PERES BANDEIRA - OAB:17523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/MT, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - 

OAB:OAB/GO 23.787

 Processo nº 2015-93.2014.8.11.0025 (Cód. 100845)

EXEQUENTE: Wanira Darc Ferreira da Silva Altimari

EXECUTADO: Edgar Carlos Girotto e outros

VISTOS.

Manifesta-se o requerido por meio da petição de fls. 166/167, alegando 

nulidade de intimação da sentença prolatada, uma vez que no decurso da 

lide foi informado o falecimento do seu advogado, Ediberto Vaz 

Guimarães, e requerida a habilitação dos novos procuradores, porém, em 

contrassenso, a intimação do julgado foi veiculada em nome do seu antigo 

patrono.

Compulsando os autos verifica-se que assiste razão ao requerido, 

porquanto a certidão de fls. 160 atesta que a sentença prolatada foi 

veiculada tão somente em nome do advogado Ediberto Vaz Guimarães, já 

falecido na época dos fatos, tornando evidente a nulidade dos atos 

processuais posteriores ao julgado.

Nesse sentido, orienta a Corte Superior:

"PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. 

REQUERIMENTO EXPRESSO. NULIDADE CONFIGURADA.

Havendo requerimento expresso de que as intimações sejam endereçadas 

e publicadas em nome de advogado indicado e constituído nos autos, 
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caracteriza-se cerceamento de defesa a publicação de intimação em 

nome de outro advogado, mesmo que também esteja devidamente 

constituído. Precedentes.

Agravo regimental não provido, com aplicação de multa". (STJ -4ª T. - 

AgRg no REsp 915495/RJ - Rel. Luis Felipe Salomão - j.27/03/12 - DJe 

10/04/12)

Portanto, defiro o pedido retro e declaro nulos todos os atos praticados 

após a prolação da sentença.

Consigne-se, outrossim, que o prazo dos requeridos para interposição de 

recurso contra a sentença iniciará a partir da publicação da presente 

decisão.

Sem prejuízo, oriento a Secretaria para se atente à necessidade de 

sempre manter atualizado o cadastro dos procurados constituídos pelas 

partes nos autos, evitando-se a reiteração de tais nulidades.

Intimações e providências necessárias.

Juína/MT, 19 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120199 Nr: 1514-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1514-71.2016.811.0025 (Cód. 120199)

Embargante: Clodis Antonio Menegaz

Embargado: Ministério Público Estadual

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Designada prova técnica requerida pelo próprio embargante e pleiteado o 

parcelamento do valor da perícia, de modo absolutamente irresponsável 

deixou o requerente de depositar, a tempo e modo, os valores dos 

honorários periciais fixados, sob uma pálida e indemonstrada alegação de 

“estar passando por complicações financeiras”, o que não é nem nunca 

foi motivo para se atrasar o andamento da marcha processual, 

caracterizando-se a conduta do embargante em evidente tentativa de 

protelar o curso do feito e notório descompromisso com o dever de 

seriedade, de agir probo e cooperativo, que demarcam a ideia de boa-fé 

objetiva aplicável ao processo.

Sendo assim, antes de liberar a fração inicial dos honorários e permitir que 

se inicie a perícia técnica, determino seja o embargante intimado a 

comprovar, em 72horas, o pagamento integral dos honorários periciais, 

posto que seu prazo (5 meses após o pedido de parcelamento) já se 

esvaiu há mais de ano.

Comprovada a quitação dos honorários, libere-se por alvará a importância 

relativa a 50% da verba e intime-se a perita ao levantamento e a iniciar, de 

imediato, os trabalhos periciais.

Não havendo comprovação do depósito, revogo a prova técnica deferida 

e determino às partes que indiquem as demais provas que ainda 

pretendam produzir, pena de preclusão e julgamento direto da lide.

P.I.C.

Juína/MT, 19 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85560 Nr: 6174-84.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCYR SILVA PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PEDROTTI & CIA LTDA, IVAN HENRIQUE 

PEDROTTI, IVAR JOSÉ PEDROTTI, DANNY CARLOS PEDROTTI, ROMALDO 

COMINETTI, RUDEMAR COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Nesse diapasão:“Os ônus das verbas honorárias serão imputados à 

parte vencida ou a quem deu causa à instauração do processo, em 

observância aos princípios da sucumbência e causalidade” (STJ, AgInt no 

AREsp 662.835/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 21.09.2017).Desse modo, rejeito as alegações de 

ilegitimidade passiva do revel, assim como sendo intempestiva a 

impugnação à penhora dela não conheço, e tendo havido constrição do 

valor integral da execução sucumbencial, bem como pedido expresso da 

parte no sentido de que fosse expedido o alvará judicial e quitada a 

obrigação nesse particular, determino à Secretaria que expeça o 

respectivo alvará transferindo o valor de R$ 20.715,49 na conta bancária 

indicada ás fls. 542, liberando-se os demais valores porventura 

constritos.Sem prejuízo, intime-se o exequente principal a, no prazo de 15 

dias, indicar se houve satisfação da obrigação de fazer cominatória, pena 

de presunção de cumprimento e extinção definitiva da 

execução.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 19 de dezembro de 

2019. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 487-24.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, CLARI SIMIONATTO, 

CÂNDIDO SIMIONATTO, JORAIDO SIMIONATTO, CACILDA ROSA 

SIMIONATTO, LUIZA COSINE DA SILVA SIMIONATTO, SILVANA PERRUT 

SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:MT/9.369

 V I S T O S em correição, Trata-se de ação de cobrança julgada 

procedente para condenar os requeridos ao pagamento da importância de 

R$ 151.295,87 com os acréscimos legais, cujo decisum foi mantida em 

sede recursal. Da análise dos autos, verifica-se que às fls. 149/151 há 

pedido de sucessão processual realizado por Ativos S/A Securitizadora 

de Créditos Financeiros, informando que o Banco do Brasil lhe cedeu os 

direitos e créditos, referente a operação n. 222601742 – Conta Garantida 

– BB Conta Garantida, que até a presente data não foi apreciado.Sendo 

assim, ante a notícia de que objeto da lide foi cedido à Ativos S/A 

Securitizadora de Créditos Financeiros e sendo desnecessária a 

notificação do devedor, conforme entendimento jurisprudencial , defiro o 

pedido de sucessão e determino seja retificado o registro dos 

autos.Empós, intime-se o credor do retorno dos autos da instância 

superior para, querendo, dar início ao cumprimento da sentença, prazo de 

15 dias.Havendo inércia da parte interessada, determino a remessa dos 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, iniciando-se da 

data da intimação o prazo de contagem da suspensão da execução e 

posterior início do lapso de prescrição intercorrente, nos termos do art. 

921, §1º e §4º do CPC.Às providências.Juína/MT, 14 de outubro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 109261 Nr: 2209-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS, KVDS, AVDS, LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, PRISCILA TENÓRIO CAVALCANTE DE 

MELO LARANJEIRA - OAB:OAB/MT 27842 B, SELMA PINTO DE 

ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, LÍVIA MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 14.472, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de designar o dia 

03/02/2020, às 15h, para coleta de material genético para exame de DNA, 

que será realizada no Centro Judiciário de Solução de conflito e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca, devendo a parte autora estar munida do valor 

de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), para custeio do referido 

exame.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85589 Nr: 6213-81.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAD, CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERKREY RIBEIRO 

BOTELHO - OAB:21923-0

 Processo nº: 6213-81.2011.8.11.0025 (Cod. 85589)

Exequente: Lorena Araujo Dias, representada por sua genitora, Tania 

Araujo Coelho

Executado: Cleudson de Souza Dias

VISTOS, ETC.

 Tratando-se de cumprimento de sentença de verba alimentar, esclarecida 

a questão dos valores pagos parcialmente pelo executado, e havendo 

pedido expresso da exequente nesse sentido, considerando que a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC aponta graus de preferência na 

constrição de patrimônio do devedor para satisfação do crédito 

exequendo, DEFIRO o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados que porventura se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Restando negativa a resposta da diligência supra, intime-se a exequente 

para que dê impulso concreto à execução, indicando bens passiveis de 

constrição judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do 

processo e início da marcha prescricional intercorrente, como aludido no 

art. 921 e parágrafos do novo CPC.

Providências necessárias.

 Juína/MT, 12 de dezembro de 2019.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 187-62.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUÍRIA PEREIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 187-62.2014.811.0025 – Código 97884Requerente: Valtra 

Administradora De Consorcio LtdaRequerida: Valquíria Pereira de 

FariasEXECUÇÃO FISCALVISTOS,Havendo renitência do devedor em 

pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do 

credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes ao executado e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial.Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor.Sem prejuízo, porque a 

sentença que converteu o mandado monitório em título executivo foi 

exarada há mais de um biênio, e diante da acertada fixação da 

jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de entender que prescrição 

intercorrente, mesmo antes da vigência do art. 921 do CPC/15 sempre 

existiu, e estando a execução se arrastando sem efetividade alguma, 

determino que a exequente, nos termos do art. 487, parágrafo único, do 

Código de Ritos vigente, se manifeste sobre a possível ocorrência da 

prescrição intercorrente na hipótese versada, enfrentando as teses 

fixadas no IAC n. 01/STJ, verbis:“1[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91978 Nr: 6439-52.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, CÂNDIDO 

SIMIONATTO, CLARI SIMIONATTO, JORAIDO SIMIONATTO, JUVELINO 

SIMIONATTO, LUIZA COSINE DA SILVA SIMIONATTO, PATRÍCIA 

SIMIONATTO, ERICA SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6439-52.2012.811.0025 (Cód. 91978)

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executados: Simionatto & Cia. Ltda. e Outros

VISTOS.

Cuida-se de execução de título extrajudicial que se arrasta ainda em sua 

fase embrionária, buscando a citação dos herdeiros de 1 dos 5 

executados, mesmo estando em tramitação há mais de 7 anos, demonstra 

a completa inefetividade do procedimento judicial.

Em breve resumo, dos cinco devedores, foram citados 4 deles e ainda 

resta citar a cônjuge supérstite e uma das filhas do único executado já 

falecido (Clari Simionatto), mas até agora, mesmo não existindo regra de 

contagem de prazo uno para os litisconsortes no procedimento executório, 

nenhuma medida constritiva foi intentada, como se o feito dependesse da 

citação de todos devedores para ter seguimento.

Relembre-se que mesmo sendo necessária a citação/intimação de todos 

devedores tanto para exercício do direito de contraditório quanto para 

manifestação sobre a penhora, referidos prazos são singulares, ou seja, 

cada executado é considerado como litigante autônomo no processo 

executório, não havendo motivo algum a impedir que a excussão 

patrimonial se inicie por um ou alguns devedores, ainda que não citados 

todos os demais.

Desse modo, havendo pedido de constrição de ativos financeiros e se 

frustrada a diligência de avanço sobre o patrimônio imóvel dos devedores, 

DEFIRO, em primeiro plano e obedecendo a ordem de gradação fixada no 

art. 835, I do CPC, o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados já citados (Simionatto & Cia Ltda.; Cândido 
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Simionatto, Juvelino Simionatto e Joraido Simionatto) que porventura se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Restando negativa a resposta da diligência supra, defiro, subsidiariamente 

e respeitada a sequência definida para os atos de constrição, a expedição 

de mandado de penhora a recair sobre bens dos executados, até a 

satisfação do valor exequendo, rejeitando o pedido de penhora de imóveis 

porque não indicados quais bens dessa natureza deveriam ser constritos.

Sem prejuízo, porque mesmo realizadas pesquisas judiciais para 

localização do paradeiro das herdeiras de Clari Simionatto (Luiza Cosine e 

Erica Simionatto), não logrou-se êxito em localizar o paradeiro das 

devedoras, DEFIRO o requerimento de citação ficta das hedeiras faltantes, 

determinando que se expeça o necessário para cumprimento do ato 

citatório nos termos dos incisos II, III e IV do art. 257 do NCPC.

Transcorrido o prazo de resposta, não havendo manifestação das rés, 

desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio o advogado Eder de Moura Paixão 19095/O, militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para, aceitando o múnus, manifestar-se 

na execução, no prazo legal.

 Por fim, constatando-se que a execução tramita há 7 anos, sem sequer 

ter sido angularizada totalmente a relação processual, e porque acha-se 

fixada na jurisprudência da Corte Cidadã a ideia de que, mesmo antes da 

vigência do art. 921 do CPC/15, sempre existiu prescrição intercorrente no 

processo civil pátrio, porque se trata de corolário lógico do conceito de 

estabilização das relações jurídicas, determino que a exequente, nos 

termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Ritos vigente, se 

manifeste sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente na 

hipótese versanda, enfrentando as teses fixadas no IAC n. 01/STJ, verbis:

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002.

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas 

hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada 

em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair 

interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional 

ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da 

norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de Competência n. 01, 

Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).

Publique-se. Intimem-se.

Providências necessárias.

Juína (MT), 13 de dezembro de 2019.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 102248 Nr: 3152-13.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE TOLARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 Entretanto, não obstante a questão da legitimação ativa do exequente 

tenha sido objeto de análise nas instâncias ordinárias, é sabido que a 2ª 

Turma do STJ, no REsp 1.438.263/SP, determinou novo sobrestamento dos 

processos afetos à discussão da extensão objetiva e subjetiva da 

sentença coletiva exarada pelo juízo paulista, sufragando que o tema 

referente à “legitimidade do não associado para a execução da sentença 

proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de 

substituta processual” será analisado sob o regime dos recursos 

repetitivos (RISTJ, art. 257-C), e, portanto, sem que tenha sido 

demonstrado, aprioristicamente, que o poupador/liquidante fosse 

associado do IDEC ao tempo da prolação da sentença coletiva, é 

obrigatória a suspensão do processamento do presente procedimento até 

que seja decidida a questão afetada ou haja pronunciamento da Corte 

Superior pela desafetação da matéria.Sendo assim, rejeito o pedido de 

liberação dos valores já depositados e determino o sobrestamento da 

matéria, nos termos do art. 1.036 do CPC/15 e do art. 257-C do 

RISTJ.Intimem-se as partes.Às providências.Juína/MT, 07 de janeiro de 

2020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24802 Nr: 5318-67.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA TENÓRIO 

CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - OAB:OAB/MT 27842 B, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.445/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTEREQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA 

PELA PARTE AUTORA EM FLS.281.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 3674-21.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUNIGA & SILVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Depois, realizada a citação, foi requerida a constrição de bens via 

BACENJUD, o que também restou infrutífero, e desse momento (abril de 

2015), retomou-se a marcha prescricional, que é forçoso reconhecer, 

ainda não se esgotou, razão porque, ao menos por ora, não é possível 

decretar a prescrição do crédito tributário – que continua em marcha, já 

que não houve constrição patrimonial nenhuma até o presente 

momento.Por conseguinte, acolho o pedido de consulta e eventual bloqueio 

de veículos registrados em nome da devedora, pelo sistema RENAJUD, 

inclusive com ordem de restrição de circulação, ante à constatação de 

estar a ré em local incerto e não sabido.Se infrutífera essa diligência, 

intime-se o credor para que dê impulsionamento à execução, indicando 

bens passiveis de constrição judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da execução, sem prejuízo de continuidade da contagem 

da prescrição intercorrente, iniciada em abril de 2015.Publique-se. 

Intimem-se.Providências necessárias. Juína/MT, 08 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104616 Nr: 4808-05.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE ARAÚJO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 4808-05.2014.8.11.0025 (COD. 104616)

Exequente: Sebastião de Araujo Pimentel

Executado: Carrasco & Silva Ltda- ME

V I S T O S,

Trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta por longos anos pela 

notória situação de insolvência da empresa demandada, cujas atividades 

econômicas foram suspensas definitivamente, com lacração dos 

estabelecimentos em que funcionava, por força de decisão judicial 

proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 3458-16.2013.8.11.0025 

(Código: 95204), que, ademais, decretou a desconsideração da 

personalidade jurídica da executada, responsabilizando o patrimônio de 

seus sócios pelos danos à coletividade reconhecidos na ACP, sendo, 

ainda, tornados indisponíveis os bens e direitos encontrados em nome da 

empresa e dos sócios, e essa decisão impacta de forma evidente a 

liquidação dos débitos individualmente executados por consumidores 

ludibriados pela ré.

Sendo assim, e porque a execução precisa ter seu desiderato, rejeito o 

pedido de pesquisa via INFOJUD dos bens da empresa e de seus sócios e 

determino que o exequente dê andamento efetivo e concreto à execução, 

pena de extinção da ação, por inercia da parte.

Alerte-se, ainda, que na dicção da jurisprudência sufragada na Corte 

Cidadã, mesmo antes da vigência do art. 921 do NCPC, já havia lapso 

temporal prescricional intercorrente em nosso sistema processual, razão 

pela qual, deve o autor se manifestar expressamente sobre a questão, 

para os fins do art. 487, parágrafo único do CPC/15.

Intime-se.

Às providências.

Juína/MT, 08 de janeiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109491 Nr: 2316-06.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MT 19.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, não havendo omissão ou contradição, estando clara a 

intenção reformadora dos aclaratórios, conheço do recurso mas julgo-os 

improcedentes, mantendo intacta a sentença objurgada.Intimem-se as 

partes e, transitada em julgado, expeça-se os alvarás como determinado 

na sentença e arquive-se o feito definitivamente, encaminhando-se à C.A. 

para cobrança de eventuais custas remanescentes.À s 

providências.Juína/MT, 08 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120199 Nr: 1514-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 esignada prova técnica requerida pelo próprio embargante e pleiteado o 

parcelamento do valor da perícia, de modo absolutamente irresponsável 

deixou o requerente de depositar, a tempo e modo, os valores dos 

honorários periciais fixados, sob uma pálida e indemonstrada alegação de 

“estar passando por complicações financeiras”, o que não é nem nunca 

foi motivo para se atrasar o andamento da marcha processual, 

caracterizando-se a conduta do embargante em evidente tentativa de 

protelar o curso do feito e notório descompromisso com o dever de 

seriedade, de agir probo e cooperativo, que demarcam a ideia de boa-fé 

objetiva aplicável ao processo.Sendo assim, antes de liberar a fração 

inicial dos honorários e permitir que se inicie a perícia técnica, determino 

seja o embargante intimado a comprovar, em 72horas, o pagamento 

integral dos honorários periciais, posto que seu prazo (5 meses após o 

pedido de parcelamento) já se esvaiu há mais de ano.Comprovada a 

quitação dos honorários, libere-se por alvará a importância relativa a 50% 

da verba e intime-se a perita ao levantamento e a iniciar, de imediato, os 

trabalhos periciais.Não havendo comprovação do depósito, revogo a 

prova técnica deferida e determino às partes que indiquem as demais 

provas que ainda pretendam produzir, pena de preclusão e julgamento 

direto da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2313 Nr: 5-53.1989.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDA MARIZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE CAMPO SANTA FÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Processo nº: 5-53.1989.811.0025 (Código:2313)

Exequente: Gleida Mariza Costa

Executado: Clube de Campo Santa Fé

Vistos,

Retornados os autos da instância recursal, mantida a decisão de piso que 

havia determinado a expedição do mandado de imissão da exequente 

sobre a extensão toda da área objeto do litígio possessório/dominial que 

se arrasta há mais de 20 anos, foi executada a medida, assim como foram 

calculadas e recolhidas as custas pendentes, referentes a diligências e 

atos processuais realizados nos autos.

Desse modo, e porque não há sentido nenhum no pedido da autora de que 

os autos fiquem sobrestados, aguardando julgamento de recurso que não 

possui efeito suspensivo, determino a remessa do feito à Central de 

Arrecadação para cômputo de eventuais custas remanescentes e não 

havendo pedido algum de execução sucumbencial, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, porque a finalidade processual foi alcançada e não 

há mais objeto litigioso a se dirimir na hipótese.

Cumpra-se com as baixas de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81158 Nr: 797-35.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OZELINA MARQUES LOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGÉRIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Processo nº: 797-35.2011.811.0025 (Código:81158)

Requerente: Ozelina Marques Lobato

Requerido: Márcio Rogério Cardoso

Vistos,

Retornados os autos da instância recursal, mesmo devidamente intimadas, 

quedaram-se as partes omissas quanto ao dever de impulsionamento da 

marcha processual, como se dessume da certidão de fls. 274.

Sendo assim, e não havendo verba sucumbencial a ser excutida, 

determino o arquivamento definitivo dos autos e sua posterior remessa à 

C.A. para cobrança de eventuais custas remanescentes, devendo serem 

anotadas as baixas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102254 Nr: 3158-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DE CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 PROCESSO Nº: 3158-20.2014.811.0025 (Código:102254)

Exequentes: Pedro Francisco Soares e Outra

Executada: R.M. de Campos - ME

Vistos,

Intime-se a devedora, nos termos do art. 513, § 2º do CPC/15, a se 

manifestar sobre a planilha atualizada de cálculos apresentada pelos 

credores, inclusive para pagamento da verba exequenda.

Não havendo adimplemento voluntário, forte no que pediram os 

exequentes e na gradação legal estabelecida no art. 535 do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes à 

executada que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Infrutífera essa diligência, acolho o pedido de busca e constrição de 

veículos registrados em nome da devedora, via RENAJUD, determinando, 

ademais, o bloqueio de circulação e transferência dos veículos constritos, 

até ulterior ordem.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

da devedora; em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor 

para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 143962 Nr: 1013-15.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos infringentes e nego-lhes 

provimento, mantendo a sentença fustigada em todos seus 

termos.Publique-se. Transitada em julgado, traslade-se cópia aos autos 

principais (ação executiva de cod. 113113) e arquive-se definitivamente, 

com baixa na distribuição.Às providências.Juína (MT), 08 de janeiro de 

2.020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39701 Nr: 3624-58.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANÍZIO RIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Autos n. 3624-58.2007.811.0025 (Código: 39701)

Exequente: José Anízio Rizzo

Executado: Ilso Camilo de Oliveira

V I S T O S,

 Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (entrega do 

veículo GM/D-10, ano 1980, cor vermelha, Placas JYL 9378) que não 

encontrou seu desiderato porque instado a cumprir voluntariamente a 

obrigação, manteve-se inerte o devedor, razão pela qual, nos termos do 

que preconiza o art. 538 do NCPC, deve ser expedido mandado de busca 

e apreensão do bem, às expensas do credor e sob a condição de que 

indique o paradeiro do veículo.

Sem prejuízo, evitando a repetição de atos, determino a anotação no 

sistema RENAJUD de restrição de circulação e transferência do bem 

autorizando a apreensão dele onde localizado, por qualquer agente da 

força pública.

Doutro lado, ainda que de forma lacônica e bastante confusa, a planilha de 

crédito referente à sucumbência em execução atende aos requisitos do 

art. 524 do NCPC e não tendo havido pagamento voluntário, DEFIRO o 

pedido de constrição de ativos financeiros do executado, via BACENJUD, 

devendo ser observadas as peculiaridades de tal modalidade de penhora, 

como determina a CNGC/MT.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), limitando-se 

a defesa às matérias enumeradas taxativamente no rol definido nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 9 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38229 Nr: 2244-97.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEKTRON- CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 8.064, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Processo: 2244-97.2007.811.0025 (Cód. 38229)

Exequente: AJES – Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena

Executada: Elektron – Construções Elétricas

VISTOS.

Indefiro nova tentativa de penhora via Bacenjud eis que tal diligência foi 

realizada há menos de ano e não há indicação alguma de que a situação 

patrimonial tenha se modificado, não sendo razoável que a parte repita 

exaustivamente o mesmo pedido, sem demonstrar que a diligência tenha 

eficiência para satisfazer de modo integral o crédito em execução.

Diga-se, aliás, que a forma de atualização do crédito exequendo é 

bastante controversa, porque malgrado a realização de constrições 

parciais, que somam quantia superior a sessenta mil reais, a exequente 

formula cálculos exponenciais, que vão se avolumando, numa espiral que 

nada se coaduna com o título judicial em execução.

Sendo assim, primeiramente apresente a exequente planilha detalhada de 

seu crédito, com evolução dos índices e períodos, abatimentos dos 

valores pagos por meio de penhoras judiciais, atualizando crédito e débito 

e sem aplicar juros de mora e correção monetária sobre os valores pagos 

e, ao depois, requeira o que entender de direito, justificando sua 

pretensão e dando impulso efetivo na execução que se arrasta por mais 

de uma década e não parece ter perspectiva de encerramento, tamanha a 

balburdia na forma como são processadas as penhoras e os repetidos 

pedidos de bloqueio de ativos financeiros.

Prazo de 15 dias pena de presunção de quitação.

Juína/MT, 9 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121249 Nr: 2136-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. FERNANDES DA CONCEIÇÃO, SONILDA FERNANDES 

DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2136-53.2016.8.11.0025 (cod. 121249)

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executadas: S. Fernandes da Conceição e Outra

VISTOS.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, relativo à verba 

sucumbencial arbitrada na decisão que rejeitou os embargos à execução 

manejados pelo curador processual nomeado para atuar no interesse dos 

réus revéis.

De uma simples passada de olhos na sentença exequenda, se verifica 

que foram concedidos os benefícios da gratuidade judiciária às revéis, 

sendo a cobrança da verba sucumbencial suspensa nos moldes do art. 

98, § 3º do CPC/15, condicionada à comprovação de modificação da 

situação patrimonial de hipossuficiência reconhecida pelo juízo em favor 

das embargantes/executadas.

Assim, o processamento do cumprimento de sentença está condicionado 

a esta prova de alteração da situação patrimonial das devedoras, que 

enquanto não advier a juízo, é causa impeditiva de prosseguimento da 

execução.

Intime-se o exequente e havendo inercia, arquive-se até provocação 

efetiva ou decurso do prazo prescricional correlato.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 09 de janeiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91957 Nr: 7-80.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136466 Nr: 909-57.2018.811.0025

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVO FOLLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DO NASCIMENTO FILHO, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690-O, JOSE PAULO MOUTINHO 

FILHO - OAB:58.739, TANIA MARIA FISCHER - OAB:OAB/SP 152.742

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DAPARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ÀS FLS. 662/710.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48476 Nr: 2203-62.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:OAB/MT 22977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Processo nº: 2203-62.2009.8.11.0025 (Cod. 48476)

Exequente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Executado: Sebastião Pereira Soares

Vistos, etc.

 Apresentada a numeração correta do CPF do devedor (113.400.532-68, 

conforme fls. 653/v) e havendo pedido expresso da parte, considerando 

que a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC aponta graus de 

preferência na constrição de patrimônio do devedor para satisfação do 
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crédito exequendo, DEFIRO o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado que porventura se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Restando negativa a resposta da diligência supra, intime-se a exequente 

para que dê impulso concreto à execução, indicando bens passiveis de 

constrição judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do 

processo e início da marcha prescricional intercorrente, como aludido no 

art. 921 e parágrafos do novo CPC.

Providências necessárias.

 Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 5847-13.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECE, MDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR KEMER DE MELO - 

OAB:OAB/SE 514-B, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5847-13.2009.8.11.0025 (cod. 53891)

Exequente: ME.C.E., representada por sua genitora, Margarete de Lurdes 

Cigerza

Executado: Cosme Luis Esquibel da Silva

VISTOS,

Frustradas as diversas tentativas da autora de localizar o paradeiro do 

executado e havendo registro dos dados pessoais do devedor nos autos 

(fls. 33), assim como considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e 

INFOSEG têm apresentado resultados mais eficientes na localização de 

informações sobre o endereço atualizado das partes, defiro o pedido 

formulado pela exequente e determino que a diligência seja realizada por 

meio de tais ferramentas.

 Restando frutífera a providência, cite-se.

Caso contrário, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, pena de extinção por desídia.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 569-94.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O

 Processo nº: 569-94.2010.8.11.0025 (cod. 54215)

Exequente: Jarbas Antônio Dias

Executado: Odair Bento

VISTOS.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, relativo à verba 

sucumbencial arbitrada na decisão exarada em sede de apelação que, 

inverteu o ônus sucumbencial e julgou improcedentes os embargos à 

execução manejados pelo devedor (Odair Bento).

Muito ao reverso do que assinalou a certidão de fls. 159, o sucumbente 

não está a litigar sob o pálio da gratuidade, porque o embargado/vencedor 

suscitou incidente de impugnação à gratuidade judiciária e conseguiu a 

revogação do benefício.

Diga-se, por oportuno, que o acórdão exarado pela 2ª Câmara de Direito 

Privado limitou-se a afastar a condenação do impugnado em honorários 

sucumbenciais naquele incidente e reduziu a multa aplicada pelo juízo de 

piso de 20 para 1% do valor da causa, mantendo, todavia, a decisão no 

tópico principal, isto é, quando afastou possibilidade do litigante demandar 

de forma graciosa, como se vê da decisão monocrática exarada no RAC 

de n. 137442/2016.

Desse modo, havendo pedido expresso do credor e apresentada planilha 

de cálculos, que, ainda que lacônica, serve a explicitar juros, índices e 

periodicidade do cálculo, recebo o pedido de cumprimento de sentença, 

determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente a 

sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e de avaliação (§ 3º).

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Providências necessárias.

Juína (MT), 9 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 1691-40.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO SOARES PUERTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente.Sem prejuízo, porque a ação executiva tramita desde 

abril de 2013 e o último marco interruptivo da prescrição intercorrente se 

deu com a citação editalícia do devedor, em agosto de 2015, ou seja, ainda 

sob a vigência do CPC/73, e tendo em vista o entendimento sufragado pela 

Corte Cidadã no sentido de que a prescrição intercorrente, por ser fator 

de estabilização do tempo e das relações jurídicas, sempre existiu em 

nosso sistema jurídico processual, independentemente da expressa 

previsão legislativa, como hoje vigora (art. 921 do CPC/15), determino a 

intimação da exequente para, nos termos do art. 487, parágrafo único, do 

Código de Ritos vigente, se manifestar sobre a possível ocorrência da 

prescrição intercorrente na hipótese versanda, enfrentando as teses 

fixadas no IAC n. 01/STJ, verbis:“1.1Incide a prescrição intercorrente, 

quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de 

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída 

do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do 

prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo 

judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do 

transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência 

apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na 

data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se 
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pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo 

prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação 

irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de 

Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).Intime-se, 

expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.Às providências.Juína 

(MT), 09 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96383 Nr: 4790-18.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Autos nº: 4790-18.2013.811.0025 (Código: 96383)

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Edmundo Alves dos Santos

VISTOS,

A teor do que prescreve o artigo 10 da Lei n. 13.340/2016, com a redação 

dada pela Medida Provisória n. 899/2019, defiro a suspensão da 

execução, até o prazo limite definido na norma, desde que o credor 

demonstre que o crédito exequendo se amolda à previsão do art. 4º do 

mesmo Diploma normativo e que se acha sob condição de negociação 

para pagamento, porque a meu sentir a norma não deve ser lida como uma 

simples causa de interrupção ad aeternum da prescrição de dívidas 

agrícolas/rurais e sim de hipótese de interrupção da prescrição 

intercorrente exclusivamente para dívidas rurais que se achem 

securitizadas ou passiveis de negociação para securitização, sob pena 

do dispositivo legal se tornar em uma cláusula não escrita de 

imprescritibilidade de dívidas, o que não se coaduna com a ideia de 

segurança jurídica e estabilidade das relações.

Prazo de 15 dias, pena de rejeição do pedido de suspensão e aplicação 

da regra do art. 921, e parágrafos do CPC/15.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 3752-39.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA - EPP, PAULO ROBERTO PERFEITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Processo nº: 3752-39.2011.8.11.0025 (COD. 83478)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Indústria e Comércio de Madeiras São Cristóvão Ltda. – EPP e 

Outro

Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

intimados para os fins do art. 523 e seguintes do NCPC, razão pela qual, 

antes de apreciar o pedido de constrição de bens, determino a intimação 

dos vencidos para cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de 

incidência de multa cominatória e honorários advocatícios sobre o 

montante exequendo.

Se inertes os devedores, cuide o credor de apresentar planilha atualizada 

e detalhada de seu credito para prosseguimento da execução.

Intime-se.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119877 Nr: 1335-40.2016.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILEI BANDEIRA – ME “INDIANA”

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1335-40.2016.811.0025 (Código: 119877)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES

Executada: Cirlei Bandeira - ME

VISTOS,

Pretende a exequente nova diligência para pesquisa de endereços da 

devedora, sem atentar ao fato de que às fls. 71/74 já houve deferimento e 

execução de tais buscas, que resultaram infrutíferas.

Sendo assim, intime-se a exequente a dar impulso efetivo aos autos, 

destacando, desde já, que não se trata na hipótese sequer de aplicação 

da regra do artigo 921, §2º, III, do CPC, porque não houve nem a 

angularização da lide executória, e, portanto, a marcha prescricional 

permanece hígida e se orienta pelo entendimento sufragado na Corte 

Cidadã quando do julgamento do IAC n. 01, ou seja, aplicando-se por 

analogia a regra do art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 – LEF, e, passado o 

lapso anual, dispara-se a contagem da prescrição que só se interromperá 

com a citação válida, tema sobre o qual deve se manifestar 

expressamente o credor, já que se cuida de ação monitória de título de 

crédito sem força executiva, que, portanto, se rege pela regra do artigo 

206, § 5º, I, do Código Civil/2002, isto é, 5 anos da data da emissão do 

título.

Havendo ou não manifestação do credor, conclusos para novas 

deliberações. Prazo de 15 dias.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120837 Nr: 1903-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEON CAVALCANTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número Único: 1903-56.2016.8.11.0025 (cod. 120837)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Gedeon Cavalcante Filho

VISTOS.
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Frustrada a tentativa de constrição de ativos financeiros em nome do 

devedor, requer o credor a pesquisa de bens moveis (veículos) e a busca 

de informações fiscais patrimoniais do executado, via INFOJUD, razão 

porque, DEFIRO a pretensão do credor de pesquisa de eventuais 

automóveis registrados em nome do devedor no sistema RENAJUD, 

autorizando a ordem de restrição de circulação e transferência de bens 

eventualmente localizados.

Se infrutífera essa diligência, acolho o pedido do exequente, para, 

subsidiariamente, permitir a pesquisa de bens/patrimônio do executado, via 

acesso às suas DIRPFs, uma vez que a execução se faz em benefício do 

credor, isto é, volta-se à satisfação da dívida em cobrança judicial e, por 

isso mesmo, a utilização da ferramenta virtual INFOJUD, na forma 

regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, permitindo o acesso às 

informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de 

Renda prestadas à Receita Federal do Brasil, nada tem de extraordinária 

ou desarrazoada, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que 

a renitência do devedor em pagar o débito é flagrante.

Realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente.

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 9 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44897 Nr: 4273-86.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE ANTONIO ALBA, SERRARIA JUINENSE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Desse modo, porque a obrigação convencionada não trata de locação de 

espaços e sim do dever de fazer atribuído aos dois acordantes, no 

sentido de adotarem as medidas necessárias e imediatas para a execução 

dos deveres entabulados, rejeito qualquer pretensão de execução 

pecuniária, ao menos nesta quadra inicial da execução, e determino seja o 

requerido intimado a, no prazo de 15 dias, comprovar o cumprimento 

integral das obrigações ajustadas na cláusula 4ª do acordo de fls. 

1084/1092, pena de incidência de multa diária (astreinte) fixada desde já 

em R$ 500,00 até o limite do valor referente a todos os custos de 

transferência imobiliária do bem que deveria ser desmembrado, bem como 

de expedição de mandado de execução dos atos administrativos e 

cartoriais, às expensas do devedor e sob pena de bloqueio de valores e 

da licença de operação da empresa.Intimado o executado, se decorrido in 

albis o prazo, expeça-se os mandados respectivos e venham conclusos 

para constrição patrimonial e execução da ordem de 

paralisação/suspensão da empresa, se mantida a postura desafiadora e 

desobediente do devedor.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 10 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93196 Nr: 1320-76.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY DA ROCHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 [...]determino que a exequente, nos termos do art. 487, parágrafo único, 

do Código de Ritos vigente, se manifeste sobre a possível ocorrência da 

prescrição intercorrente na hipótese versanda, enfrentando as teses 

fixadas no IAC n. 01/STJ, verbis:

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100047 Nr: 1377-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Processo n. 1377-60.2014.8.11.0025 (COD. 100047)

Exequente: Maiza Rodrigues de Farias

Executado: Carrasco & Silva Ltda- ME

V I S T O S,

Trata-se de cumprimento de sentença de sentença condenatória exarada 

em face de pessoa jurídica que também foi objeto de ação civil pública, 

manejada pelo Ministério Público em defesa da coletividade de pessoas 

que com a ré contrataram, pela prática de atividades lesivas à boa-fé 

consumerista.

A ressalva é essencial, porque na aludida ACP (n. 

3458-16.2013.8.11.0025 - Código: 95204), foi cominada à empresa e seus 

sócios a obrigação de abstenção imediata da continuidade das atividades 

empresariais, inclusive com a lacração dos estabelecimentos em que 

funcionava, tendo sido, ainda, decretada a desconsideração da 

personalidade jurídica da executada, para responsabilizar e bloquear o 

patrimônio de seus sócios pelos danos à coletividade reconhecidos na 

ACP.

Diante desse panorama, cabe à credora demonstrar se o bem indicado à 

penhora (FIAT Strada Trek CE Flex ano/modelo 2009) não está abarcado 

pela decisão que indisponibilizou o patrimônio da empresa e de seus 

sócios, apontando, ainda, que bens pretende sejam excutidos na 

sede/filiais da demandada, apontando as razões de não estarem eles 

sujeitos à cautelar exarada na ação coletiva.

Sendo assim, intime-se a autora a dar andamento efetivo e concreto à 

execução, pena de extinção da ação, por inercia da parte e inutilidade do 

procedimento.

Alerte-se, ainda, que na dicção da jurisprudência sufragada na Corte 

Cidadã, mesmo antes da vigência do art. 921 do NCPC, já havia lapso 

temporal prescricional intercorrente em nosso sistema processual, razão 

pela qual, deve o autor se manifestar expressamente sobre a questão, 

para os fins do art. 487, parágrafo único do CPC/15.

Intime-se.

Às providências.

Juína/MT, 10 de janeiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81133 Nr: 772-22.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRES & TOMASINI LTDA - ME, ROSINEIDE 

GONÇALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Processo nº: 772-22.2011.8.11.0025 (Cod. 81133)

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requeridos: Torres & Tomasini Ltda. – ME e Outro

VISTOS.

Julgada improcedente a pretensão indenizatória verbalizada pelo autor, 

fixada verba sucumbencial em favor dos patronos da vencedora, que a 

sua vez, entabularam acordo judicial com o derrotado, dando quitação pela 

verba, e tendo sido extinta a ação mandamental e os recursos que a 

mantinham vigente nas instâncias superiores, resta claro o absoluto 

esgotamento da finalidade deste processo, razão pela qual determino o 

arquivamento dos autos, com baixa na distribuição e demais registros 

processuais e, após, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

providências necessárias quanto ao recolhimento de eventuais custas 

remanescentes.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 10 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57326 Nr: 3612-39.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASSÉGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLE BASSEGIO - 

OAB:OAB/MT 13.784, MILTON JOSÉ SCHWERZ - OAB:12.254 SC

 Processo nº: 3612-39.2010.8.11.0025 (cod. 57326)

Exequente: SICREDI UNIVALES – Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Vale do Juruena

Executados: Almir José Bassegio e Outros

VISTOS.

Realizada a penhora integral do crédito exequendo, pela constrição de 

ativos financeiros localizados em conta corrente de um dos executados 

(Almir José Bassegio), requereu a exequente a intimação do devedor e 

posterior expedição de alvará do valor constrito, para extinção da 

execução.

 No que pertine à cientificação do devedor sobre a penhora, foi ele citado 

da inicial e manteve-se inerte, tendo somente a empresa executada se 

defendido nos autos, razão porque a ciência deve ser feita nos moldes do 

art. 841, § 2º do NCPC, devendo ser expedida a intimação via Correios no 

endereço de fls. 182.

Cumprida a formalidade processual, expeça-se o alvará para 

levantamento do valor penhorado, com os acréscimos legais, transferindo 

o montante para a conta bancária indicada às fls. 240/241 e, depois, à 

Central de Arrecadação para apuração e cobrança de eventuais custas 

remanescentes, arquivando-se o feito, definitivamente.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 10 de janeiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57568 Nr: 3854-95.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMELDA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:

 Processo nº: 3854-95.2010.811.0025 (Cod. 57568)

Exequente: Imelda Zago

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos,

 Trata-se de ação ordinária de cobrança de diferenças relativas à não 

aplicação dos percentuais corretos de remuneração dos depósitos de 

poupança, consistentes nos chamados ‘expurgos inflacionários’, advindos 

dos inúmeros planos econômicos que permearam a vida econômica do 

país na década de 80 do século XX.

Julgado procedente o pedido no juízo de piso, foi manejado recurso de 

apelação em face do decisum, que coube por distribuição à 1ª Câmara de 

Direito Privado (RAC n. 78671/17), e exarado o acórdão de fls. 444/454, 

reconhecendo a prescrição do fundo de direito e provendo o apelo, 

decisão essa que foi objeto de embargos de declaração, aos quais 

emprestou-se efeitos infringentes, revogando o acórdão embargado, 

afastando a prescrição e determinando o retorno da apelação para 

julgamento do seu mérito (fls. 475/483).

Essa decisão foi objeto de apelo extraordinário pelo Banco, que não 

conseguiu fazer o recurso anômalo ser processado e conhecido na Corte 

Cidadã, porém, ao retornarem os autos, acabou-se por olvidar que a 

apelação ainda não foi julgada em seu mérito, tendo o caderno processual 

sido remetido à instância primeva, mesmo ainda pendente de julgamento a 

matéria de fundo da apelação aviada pelo vencido.

Destarte, não havendo interesse da requerente na celebração do acordo 

coletivo costurado entre as entidades representantes do setor bancário e 

os órgãos de defesa do consumidor, há que se retomar a marcha 

processual, na esteira do que determinado pelo Min. Gilmar Mendes nos 

autos do RE n. 632212/SP, e isso significa o retorno da apelação à 

instância recursal para análise da matéria de mérito contida no apelo ainda 

não decidido.

Assim, remetam-se os autos à instância recursal e aguarde-se o 

julgamento do recurso pendente.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Juína/MT, 10 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43167 Nr: 2611-87.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE JESUS, JOVINA NERI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE PAIVA, ANTONIA NOELI 

OLIVEIRA FERREIRA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT
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 Processo nº: 611-87.2008.8.11.0025 (Código: 43167)

Exequentes: José Maria de Jesus e Outra

Executados: João Batista de Paiva e Outra

Vistos,

Determinado o registro da sentença usucapienda no CRI da Comarca, 

aportou ofício do serviço notarial indicando a documentação necessária 

ao registro da nova matrícula, que teria sido requerida diretamente aos 

interessados e não apresentada.

Por sua vez, a advogada nomeada como defensora dativa dos autores, 

declinou do encargo, por duas vezes, o que importa em reconhecer que a 

intimação para que providenciem a documentação faltante para o registro 

da sentença deverá ser feita pessoalmente aos usucapientes, cujo 

endereço informado nos autos, de modo mais atualizado, é aquele 

constante da contestação, apresentada há quase 8 anos, razão pela qual 

determino a realização de buscas diretas pelo próprio gabinete do juízo do 

paradeiro dos autores, a fim de que sejam intimados a apresentar, 

diretamente, no CRI da Comarca os documentos exigidos às fl. 233/234. 

Prazo de 30 dias, findo os quais, havendo ou não cumprimento da ordem, 

venham conclusos os autos para extinção, porque o feito não pode se 

arrastar indefinidamente, esperando a manifestação de interesse daquele 

a quem cabe dar impulso ao processo.

Por fim, rejeito o pedido de execução de verba honorária em face do 

Estado, nestes próprios autos, a uma porque o devedor nem parte é, e a 

duas porque o rito é absolutamente inadequado a tanto.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Juína (MT), 10 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48689 Nr: 2974-40.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORIS PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATERLEI WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Processo n.: 2974-40.2009.8.11.0025 (cod. 48689)

Exequente: Cristiano Zandoná

Executado: Cloris Pereira Maciel

V I S T O S,

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença de verba derivada da 

sucumbência da parte executada, adequado o pedido aos requisitos do 

art. 524, I a VII, do CPC/15, já que da petição de cumprimento se extrai a 

forma de composição dos juros de mora e correção monetária, afere-se a 

periodicidade e os índices dos consectários da mora, determino a 

intimação do executado para cumprir voluntariamente a sentença, no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de 

penhora e de avaliação (§ 3º).

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.

No demais, expeça-se alvará em favor do réu relativamente aos valores 

constritos judicialmente ante ao reconhecimento da prescrição da dívida 

que se buscava garantir.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Providências necessárias.

Juína (MT), 10 de janeiro de 2019.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80987 Nr: 607-72.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANIR ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT, VIVIANE GASPARELO SANTI - OAB:12.250/MT

 A decisão é clara e não comporta tergiversações, logo não interessa se o 

que possuem é posse, domínio útil, propriedade ou mera detenção de 

imóvel rural localizado em assentamento federal; se a sentença 

exequenda determinou que fosse meado, o bem será meado, e qualquer 

comportamento desafiador a essa ordem se caracteriza como ato 

atentatório à dignidade da justiça e implica sanção processual à parte e a 

quem mais ousar questionar a autoridade da coisa julgada em 

concreto.Fixada essa premissa, salta aos olhos que buscam os litigantes 

encontrar efetividade à ordem de partilha, que não precisa, 

necessariamente, implicar na arrecadação e venda de todos os bens 

partilháveis, o que seria contraproducente e antieconômico aos dois 

interessados, razão pela qual fixo prazo de 30 dias para que as partes 

apresentem uma proposta de divisão dos bens, na totalidade definida na 

sentença exequenda, findo os quais, se não realizada a divisão, devem os 

autos vir conclusos para bloqueio de todo o patrimônio, incluindo 

semoventes, imóveis, moveis, que será entregue à administração de 

auxiliar do juízo, sujeito à avaliação e venda em lote, pelo preço que se 

encontrar, e dividido entre os litigantes, descontados os honorários do 

auxiliar e os custos de administração e alienação dos bens.Comunique-se, 

desde já, ao INDEA/MT, SEFAZ/MT, INCRA, DETRAN/MT e os cartórios de 

imóveis da região, para impedir qualquer movimentação, alienação, 

transferência de semoventes, imóveis e veículos até a realização da 

partilha ou a assunção pelo expert da administração dos bens do casal 

dissolvido.Publique-se.Juína (MT), 10 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39929 Nr: 3831-57.2007.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTRA SENSURA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA E SILVA - OAB:22470/GO

 Acontece que, na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do IAC n. 01/STJ, segundo o qual a ideia de prescrição 

intercorrente sempre esteve presente no ordenamento jurídico processual, 

porque é corolário lógico do princípio da estabilidade das relações 

jurídicas, intime-se a exequente a se manifestar sobre a possível 

ocorrência da prescrição do crédito em cobrança, abordando e 

enfrentando todos os temas, de forma específica, delineados na 

jurisprudência do STJ, quais sejam:“1.1Incide a prescrição intercorrente, 

quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de 

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída 

do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do 

prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo 

judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do 
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transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência 

apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na 

data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se 

pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo 

prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação 

irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de 

Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).Portanto, intime-se 

o credor a se manifestar sobre a prescrição intercorrente a partir desses 

critérios definidos na jurisprudência vinculante da Corte Cidadã. Silente a 

parte, conclusos de imediato; se houver manifestação e indicação do 

administrador, voltem para outras deliberações. Providências 

necessárias.Juína/MT, 11 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 2062-33.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIQUE JAMIEL MARQUES PEREIRA GAMA, KARDEC 

GABRIEL MARQUES PEREIRA GAMA, ESPÓLIO DE MACIA MAGALI 

MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:OAB/MT 6.095, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 

118.948, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:OAB/MT 5.380, 

FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 18415/O, 

LINDYELLEN CRISTINA MAGALHÃES DE ARRUDA - OAB:OAB/MT 

24.705, RAFAEL WERNECK COTTA - OAB:OAB/SP 167.373

 Processo n: 2062-33.2015.8.11.0025 (cod.108952)

Requerente: Caique Jamiel Marques Pereira Gama e Outros

Executados: TUT Transportes Ltda. e Outra

V i s t o s,

Entabulada transação judicial entre as partes, devidamente homologada 

pelo juízo e comprovadamente quitadas as parcelas do acordo firmado, 

estando adimplida a dívida judicial, a extinção do feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo, remetendo-se à C.A. para cobrança de eventuais 

custas remanescentes.

Publique-se.

Às providências.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109185 Nr: 2182-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLOW E KROLOW LTDA. - PEDRINHO 

MOTOS, PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW, ELISANGELA SUMAIO 

BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Processo n°: 2182-76.2015.811.0025 (Código nº: 109185)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Krolow e Krolov Ltda. e Outros

VISTOS,

Anunciaram as partes a celebração de transação judicial envolvendo as 

duas ações em apensos (a presente execução e a ação revisional de 

cod. 146747), anunciando grande desconto no valor cobrado e a 

desistência da ação revisional por parte do executado.

Sendo assim, primeiramente, estando presentes os requisitos de validade, 

existência e eficácia do negócio jurídico, e por versar a lide sobre direitos 

disponíveis que admitem transação, assim como respeitados os 

impedimentos e limites legais à fixação de obrigações entre particulares, 

HOMOLOGO para que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

firmado entre as partes, e, porque segundo a avença o valor foi pago na 

data da celebração, EXTINGO, por sentença, a execução de título 

extrajudicial em comento, nos moldes do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código 

de Processo Civil.

Custas pelo executado/devedor.

Publique-se e após o recolhimento das custas, arquive-se definitivamente, 

realizando as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

Juína/MT, 11 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112052 Nr: 3611-78.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS, 

ENIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DAMACENO - 

OAB:OAB/MS 15654, ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:

 Processo nº: 3611-78.2015.8.11.0025 (cod. 112052)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Alto do Xingu – SICREDI ALTO XINGU/MT

Executados: Enivaldo Monteiro dos Santos – ME e Outro

VISTOS,

Aportando aos autos petição anunciando a celebração de transação 

judicial entre as partes, com a finalidade de por termo ao litígio, por meio da 

qual estabeleceram cláusulas e condições mutuamente pactuadas, 

condições essas pactuadas para cumprimento em 36 prestações (até 

15/09/2022), e achando-se presentes os requisitos de validade, existência 

e eficácia do negócio jurídico, e se tratando de direito disponível que 

admite composição, HOMOLOGO para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo firmado entre as partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

No demais, findo o prazo de cumprimento da avença ajustado entre as 

partes, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar pena de extinção por presunção de quitação.

 Às providências.

Juína/MT, 11 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121190 Nr: 2093-19.2016.811.0025
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CABREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2093-19.2016.811.0025 - Código 121190

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Luiz Carlos Cabreira Machado

V I S T O S,

 Trata-se do sexto pedido de suspensão da tramitação processual, 

formulado pelo credor em sequência, desde a data em que tomou 

conhecimento do falecimento do de cujus, do que já se via mais de ano, 

sem que tenha a parte, em momento algum, demonstrado a adoção de 

qualquer medida eficiente para promover o andamento da lide.

Relembre-se que na esteira do que preconiza o art. 313, § 2º, I do NCPC, 

“ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do 

processo e observará o seguinte: falecido o réu, ordenará a intimação do 

autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no 

mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”, e isso significa que da data 

da intimação para regularizar a polaridade passiva (28/01/2019, DJE de n. 

10423), até hoje, já decorreu quase o dobro do tempo máximo previsto em 

lei para a suspensão da ação com finalidade de regularização do polo 

passivo em decorrência da morte da parte.

Desse modo, intime-se o exequente, PELA ÚLTIMA OPORTUNIDADE, e com 

a advertência expressa de que a inercia acarretará a extinção da lide, 

para que promova a regularização do polo passivo, pena de extinção por 

ausência de pressuposto de validade do processo.

Prazo de 5 dias, improrrogáveis. Decorrido o lapso, com ou sem 

manifestação, conclusos imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína, 11 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118764 Nr: 694-52.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA ANTONIA DE SOUZA, EZEQUIEL 

RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 694-52.2016.811.0025 (Código: 118764)

Exequente: Sicredi Univale

Executados: Lindaura Antonia de Souza e Outro

V I S T O S,

 Determinada a intimação da exequente para regularizar o polo passivo, 

ante a notícia do falecimento da executada (fl. 46/v), decorridos nada 

menos que 3 anos e meio da notícia, até o presente momento a autora não 

cuidou de providenciar a regularização da polaridade passiva, o que 

desborda em muito do prazo assinalado no art. 313, § 2º, I do NCPC 

segundo o qual “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a 

suspensão do processo e observará o seguinte: falecido o réu, ordenará 

a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que 

designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”.

Desse modo, intime-se o exequente, PELA ÚLTIMA OPORTUNIDADE, e com 

a advertência expressa de que a inercia acarretará a extinção da lide, 

para que promova a regularização do polo passivo, pena de extinção por 

ausência de pressuposto de validade do processo.

Prazo de 5 dias, improrrogáveis. Rejeito desde logo o pedido de expedição 

de ofício à serventia notarial para pesquisa de informação que é pública e 

pode ser acessada por qualquer um.

Decorrido o lapso, com ou sem manifestação, conclusos imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína, 11 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 116828 Nr: 7937-81.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOULANGER MACEDO TOSTES, MARIZE 

OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO TOSTES, ELOI EDSON BENHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:OAB/MT 21950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Autos n°: 7937-01.2015.811.0025 (Código: 116828)

Requerente: Maria José Martins

Requeridos: Bourlanger Macedo Tostes e Outro

V I S T O S,

 Pedido incidental de desarquivamento dos autos e reiteração dos termos 

da sentença declaratória de usucapião, alegadamente porque o CRI 

estaria se recusando a averbar a sentença pela ausência de enunciação 

dos marcos, divisas e metragem do bem usucapiendo.

Diante da alegação da parte, oficie-se ao CRI indagando da veracidade 

das afirmações, já que basta uma leitura superficial do texto decisório 

para se constatar que a usucapião recai sobre o imóvel matriculado sob 

registo n. 5.925 e nos limites e extensões delineados na planta 

georreferenciada de fls. 41/44.

Prazo de 5 dias para resposta.

Aportando aos autos a resposta ao ofício aqui determinado, vistas à 

autora para providenciar os documentos eventualmente faltantes ou 

requerer o que entender de direito, obedecidos os limites da coisa julgada.

Havendo silencio da parte interessada, ao arquivo novamente.

Providências necessárias.

Juína, 11 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119556 Nr: 1122-34.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Desse modo, porque o perito judicial não é obrigado a funcionar como 
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auxiliar do juízo nas ações processadas sob o signo da gratuidade, 

destituo o perito anteriormente nomeado, e designo o médico ortopedista 

Urbano Vieira Belai Junior, CRM 4668-MT, cadastrado no banco de peritos 

do TJMT para funcionar como auxiliar do juízo na presente ação, devendo 

ser intimado para aduzir se aceita o encargo, o que, em caso positivo, 

será constituído automaticamente, sem necessidade de assunção de 

compromisso processual, nos termos do artigo 466 do CPC. Prazo de 5 

dias.Já apresentados os quesitos suplementares pelos litigantes, caso aja 

a anuência, intime-se o perito a dar início aos trabalhos, notificando, 

previamente, as partes e seus procuradores da data da perícia e 

indicando o valor de seus honorários.Considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, o que compreende inclusive os honorários 

do perito, consoante inciso VI, §1º, do artigo 98, do Código de Processo 

Civil, deverá observar o disposto no artigo 95, §3°, II do CPC, em que a 

perícia será custeada com recursos alocados no orçamento do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, cientifique-se, o perito nomeado, que caso 

entenda necessário analisar os documentos, poderá retirar os autos em 

carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Estabeleço o prazo de 30 dias para 

apresentação do laudo, findo o qual manifestem-se as partes a respeito 

dele.Realizada a dilação probatória, aduzam os litigantes se pretendem 

realizar outras provas, pena de preclusão; não havendo requerimento de 

novas diligências, conclusos para sentença.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Juína/MT, 11 de janeiro de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121868 Nr: 2539-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIMITIU MOROMISATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 Processo nº: 2539-22.2016.8.11.0025 (Cod. 121868)

Exequentes: Lucy Moromisato e Outros

Executado: Seimitiu Moromisato

VISTOS.

Julgada procedente a pretensão possessória buscada pelos autores, 

confirmando a tutela de urgência deferida no curso da lide, houve 

esgotamento do objeto principal da ação possessória, prosseguindo o 

feito como execução para pagamento de quantia certa, referentemente 

aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da causídica que 

patrocinou os interesses da parte vencedora.

Nesse sentido, aportou aos autos petição da credora, desistindo da 

execução e renunciando ao crédito exequendo, o que, por se tratar de 

direito disponível, não desafia discussão ou questionamento por parte do 

juízo.

Desse modo, nos termos do que estabelece o art. 485, VIII, CPC/15, 

JULGO EXTINTA a execução de honorários, pondo termo ao processo, já 

que a obrigação principal também se acha satisfeita.

Sendo assim, proceda-se ao arquivamento dos autos, com baixa na 

distribuição e demais registros processuais e, após, à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para providências necessárias quanto ao 

recolhimento de eventuais custas remanescentes.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 10 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 146747 Nr: 2978-28.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KROLOW & KROLOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Processo n°: 2182-76.2015.811.0025 (Código nº: 109185)

Exequente: Krolow & Krolow Ltda.

 Executados: Banco Bradesco S/A

VISTOS,

Anunciaram as partes a celebração de transação judicial envolvendo a 

execução principal e a presente ação revisional, havendo desistência 

expressa da autora do pedido aqui verbalizado, como uma das condições 

da avença celebrada.

Tratando-se de direito disponível, passível de renúncia, e sendo as partes 

concordes com a desistência, a homologação do pedido é medida que se 

impõe.

Destarte, EXTINGO, sem julgamento de mérito, a presente ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Publique-se e após o recolhimento das custas, arquive-se definitivamente, 

realizando as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

Juína/MT, 11 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144804 Nr: 1599-52.2019.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRDC, GVDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1599-52.2019.8.11.0025 (cod. 144804)

Exequente: G. V. do C. R., representado por sua genitora, Gisele Cristina 

Rodrigues do Carmo

Executado: Marcos Rogério Resende

V I S T O S,

 Trata-se de execução de alimentos que segue o rito contido no §3º do art. 

528, do CPC mas ainda não alcançou efetividade alguma, porque o 

paradeiro do executado é desatualizado e o exequente também se 

encontra em situação de irregularidade de sua representação processual, 

uma vez que a causídica nomeada pelo juízo para defender os interesses 

do autor declinou do múnus público outorgado, alegando discordância com 

a política estadual de remuneração dos advogados dativos.

Sendo assim, destituo a advogada anteriormente nomeada e levando em 

consideração os argumentos por ela lançados, determino a retirada de 

seu nome do rol de advogados dativos credenciados no juízo, e nomeio 

para prosseguir na defesa dos interesses do exequente, a advogada 

Hilonês Nepomuceno, OAB/MT n. 14764/O, intimando-a a buscar contato 

com o exequente para atualização do endereço dele e do executado e a 

consequente execução do mandado de prisão civil ante o inadimplemento 

da obrigação alimentar em comento.

Às providências.

Juína/MT, 12 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120047 Nr: 1432-40.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/GO 28.442-A

 Número do Processo: 1432-40.2016.8.11.0025 (cod. 120047)

Requerente: Divino Candido da Silva

Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

VISTOS ETC.

 Proferida sentença que julgou parcialmente procedente a ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica debitória cumulada com 

pedido de indenização pelos danos alegadamente sofridos pelo autor, 

mesmo havendo recurso de apelação aviado pelos dois litigantes, até o 

presente momento os autos sequer subiram à instância recursal, pela 

insistência das partes em discutir a execução provisória da obrigação de 

fazer cominada na sentença e antecipada no édito decisório.

É pacífico que o capítulo da sentença cuja ordem tenha sido antecipada 

não se sujeita ao duplo efeito ope legis da apelação, mas se a parte 

pretende executar a sentença no trecho em que não está suspensa 

automaticamente pelo recurso aviado pelo ex adverso, então deve se 

adequar ao regime da execução provisória, não havendo razão para que 

nos autos principais se postergue a discussão recursal até o momento 

que os litigantes bem quiserem.

Desse modo, rejeito todos os alaridos sobre o cumprimento ou não da 

obrigação de fazer e a incidência da astreinte na hipotese, determino a 

remessa dos autos à instância recursal, e condiciono a discussão da 

execução provisória do decisum à observância do que preconizam os 

arts. 520 e seguintes do NCPC.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Juína (MT), 03 de maio de 2.019.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108194 Nr: 1666-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES MAIA, HARM, 

HCRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Processo n°: 1666-56.2015.811.0025 (Código: 108194)

Exequente: H. A. R. M. e Outro, representados por sua genitora, Angélica 

Ribeiro Pinto

Executado: Carlos Roberto Alves Maia

VISTOS.

Trata-se de execução de alimentos que se processa pelo rito do art. 528, 

§ 3º do CPC/15, que ainda não encontrou efetividade ante a não 

localização do devedor.

Desse modo, acolho o pedido dos exequentes de inserção da ordem de 

prisão civil nos sistemas eletrônicos de controle de tais medidas 

acautelatórias (BNMP e congêneres), mas determino aos exequentes que 

comprovem o esgotamento das diligências para localização do paradeiro 

do alimentante, assim como, intimem-se a apresentar planilha atualizada do 

débito exequendo, discriminando os valores sujeitos ao rito da prisão civil 

daqueles que se constituem em dívida de dinheiro.

Atente-se no mandado inserido que o executado deverá permanecer 

separado dos presos comuns.

Por fim, intime-se os exequentes, ainda, para postularem o que entender 

de direito em relação às parcelas remanescentes, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se para análise do pedido de suspensão 

da execução.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juína/MT, 12 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120058 Nr: 1434-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .De saída, é realmente corolário da ideia de sincretismo processual que a 

execução de títulos judiciais (cumprimento de sentença) não se processe 

como ação nova e sim como uma etapa do procedimento judicial destinado 

à entrega do bem da vida tutelado em juízo; todavia, como já dito nos autos 

da própria ação de origem (cod. 100272) ante ao longo tempo de 

tramitação do incidente, com citação do devedor e inclusive expedição de 

ordem de prisão civil, é contraproducente e antieconômico determinar o 

desarquivamento da ação já extinta para corrigir um equívoco formal, que 

infelizmente passou despercebido de todos por mais de 3 anos.Sendo 

assim, e visando dar efetividade ao procedimento, rejeito o pedido de 

desarquivamento da ação de base, determinando que a exequente carreie 

a estes autos a cópia da sentença exequenda e apresente, 

detalhadamente, a planilha atualizada do débito exequendo, discriminando 

os valores sujeitos ao rito da prisão civil daqueles que se constituem em 

dívida de dinheiro.Por fim, intime-se a exequente, ainda, para postular o 

que entender de direito em relação às parcelas remanescentes que não 

se sujeitam ao rito da prisão, no prazo de 10 (dez) dias, dando efetividade 

concreta à execução.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Juína/MT, 12 de janeiro de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123593 Nr: 3611-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3611-44.2016.811.0025 (Código: 123593)

Exequentes: Luiz Fernando de Oliveira Lopes e Outros

 Executado: Sidnei Dias Lopes

VISTOS.

Trata-se de execução de alimentos que se processa pelo rito do art. 528, 

§ 3º do CPC/15, que ainda não encontrou efetividade ante a não 

localização do devedor.
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Desse modo, acolho o pedido dos exequentes de inserção da ordem de 

prisão civil nos sistemas eletrônicos de controle de tais medidas 

acautelatórias (BNMP e congêneres), mas determino aos exequentes que 

comprovem o esgotamento das diligências para localização do paradeiro 

do alimentante, assim como, intimem-se a apresentar planilha atualizada do 

débito exequendo, discriminando os valores sujeitos ao rito da prisão civil 

daqueles que se constituem em dívida de dinheiro.

Atente-se no mandado inserido que o executado deverá permanecer 

separado dos presos comuns.

Por fim, intime-se os exequentes, ainda, para postularem o que entender 

de direito em relação às parcelas remanescentes, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juína/MT, 12 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42982 Nr: 2345-03.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDJS, VDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2345-03.2008.8.11.0025 (Código: 42982)

Exequente: Maria Cristiane de Jesus

Executado: José Genival da Costa Silva

Vistos.

Constatado o atingimento da maioridade civil pelos credores dos alimentos 

em cobrança (Natália Cristina de Jesus Silva e Valteir de Jesus Silva), foi 

determinada a intimação pessoal dos alimentandos para que 

regularizassem sua representação processual e dessem efetivo 

andamento ao feito, paralisado há anos, tendo ambos quedado-se 

omissos, mesmo notificados há quase seis meses do dever processual 

cominado.

Sendo assim, caracterizado o desinteresse dos exequentes na condução 

e impulsionamento do feito executório e configurada a irregularidade da 

representação processual, é fácil concluir que não há mais razão alguma 

para o prosseguimento do feito.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a execução de alimentos, com espeque 

no art. 485, II, III e Iv do NCPC, determinando seu arquivamento, ante a 

ausência de interesse dos litigantes no desiderato processual.

Sendo os exequentes beneficiários da gratuidade judiciária, 

desnecessária remessa à Central de Arrecadação, podendo-se remeter 

diretamente ao arquivo o presente feito, após trânsito em julgado da 

decisão extintiva.

Fixo em favor da advogada dativa que atuou nos autos, honorários 

arbitrados em 02 URH, ante a natureza e a importância econômica da 

causa, devendo ser expedida certidão para cobrança do crédito arbitrado.

Publique-se. Arquive-se.

Juína/MT, 12 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 1090-24.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143936 Nr: 989-84.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR BEUMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143959 Nr: 1010-60.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SANTOS SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

EMBARGADA(SEBASTIÃO SANTOS SENA) PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105217 Nr: 165-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINEU ANTONIO GAITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO LOSS, ROSANGELA JOSÉ DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SETENARESKI - 

OAB:35.152/PR, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO XAVIER BATISTA - 

OAB:OAB/SC 36.407, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 A posteriori, aportou a juízo o depósito de fls. 419, no montante de 50% 

do valor inicialmente entabulado, supostamente pela aplicação de multa 

contratual pela não outorga da escritura.Desde então só há manifestações 

do autor, mantendo-se todos os réus silentes, inclusive o beneficiário dos 

valores que supostamente deveriam ser pagos a ele, mas na conta 

bancária do procurador das partes (o onipresente Reginaldo 

Nascimento).Destarte, porque os pedidos do exequente são sempre 

confusos e não se consegue compreender o que de fato se busca na 

execução da obrigação de fazer inadimplida, parece-me bastante 

relevante a tentativa de realização de audiência de conciliação entre todas 

as partes (autor e os dois réus, mais o procurador por eles constituído), a 

qual designo para o dia 10/02/2020, às 13:30h, a ser realizada pelo próprio 

juízo, com a finalidade de dar efetividade e logicidade ao procedimento 

executório, determinando a intimação das partes, via seus advogados 

constituídos, com a ressalva expressa de que o não comparecimento 
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constituirá em ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitará o faltante à 

aplicação de multa que desde já arbitro em 10% do montante atualizado da 

causa.Intimem-se. Às providências.Juína/MT, 13 de janeiro de 2020.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144090 Nr: 1111-97.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144062 Nr: 1091-09.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143930 Nr: 983-77.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 1008-90.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143937 Nr: 990-69.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143934 Nr: 987-17.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DAS CHAGAS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143933 Nr: 986-32.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143938 Nr: 991-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZA STREGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE EMBARGADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANFIESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50935 Nr: 4143-62.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Sem prejuízo, porque a execução se arrasta há mais de uma década, na 

esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC 

n. 01/STJ, sendo a ideia de prescrição intercorrente um conceito inerente 

ao sistema processual, como corolário lógico do princípio da estabilidade 

das relações jurídicas, determino a intimação da exequente para que se 

manifeste expressamente sobre a possível ocorrência da prescrição do 

direito aqui executado, enfrentando de forma específica os parâmetros 

definidos no Incidente de Assunção de Competência n. 01/STJ, quais 

sejam:“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).1.3 O termo inicial do 

art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o 

processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel 

lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize 

o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do 

revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).“ (STJ, 

Incidente de Assunção de Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio 

Belizze).Intimem-se.Às providências.Juína/MT, 13 de janeiro de 

2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52006 Nr: 4921-32.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC, ZBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, antes de analisar o pedido de prisão, determino que o 

exequente a planilha atualizada das prestações consideradas alimentícias 

estritamente, e indique a forma como pretende prosseguir a execução 

sobre as remanescentes, salientando, ademais, que ao atingir a 

maioridade, passa a execução ser regida pela regra do art. 921 do 

CPC/15, isto é, há contagem da prescrição intercorrente na hipótese, a 

qual somente se interrompe com a efetiva constrição patrimonial de bens 

do devedor suficientes a satisfazer a dívida exequenda, devendo o autor 

adotar medidas efetivas para o prosseguimento da execução, pena de 

suspensão e posterior retomada da contagem da prescrição do fundo de 

direito, nos termos do art. 921 e parágrafos do NCPC.Às 

providências.Juína/MT, 13 de janeiro de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99996 Nr: 1329-04.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRNA TACIANA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:OAB/PR 36.620, HALINE TURINO - OAB:23613/O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUERENDO E NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110454 Nr: 2791-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Número Único: 2791-59.2015.8.11.0025 (cod. 110454)

Exequente: Henrique José de Avila Alves

Executado: Osvaldo Alves Nardy

VISTOS.

Requerida a constrição de bens encontrados em pesquisa realizada via 

RENAJUD, defiro a pretensão do credor e determino a expedição de ordem 

de restrição de circulação e transferência do veículo FIAT/TEMPRA IE, 

Placas CGB 8320, autorizando que os órgãos de fiscalização rodoviária e 

de trânsito realizem a constrição do bem e a sua remoção ao pátio público 

mais próximo, sob as expensas do credor, que deverá, ademais, indicar 

fiel depositário para o recebimento do veículo ou o seu paradeiro, para 

avaliação e remoção, sob pena de ineficácia da constrição.

Sem prejuízo, porque o valor exequendo é bastante considerável e não se 

esgota na penhora ora deferida, acolho o pedido do exequente, deferindo 

a expedição de alvará em seu favor, para liberação do montante 

penhorado às fls. 73/74.

Ademais, porque o alimentando alcançou a maioridade já há 4 anos, ou 

seja, contra si passou a correr prescrição e forte no entendimento 

sufragado na Corte Cidadã de que a prescrição intercorrente somente tem 

seu curso interrompido com a efetiva constrição patrimonial do devedor, 

suficiente a satisfazer a dívida exequenda, e como os autos tramitam sem 

efetividade há anos, manifeste-se o credor sobre os efeitos da prescrição 

intercorrente, para os fins do art. 487, parágrafo único, e sob pena de 

aplicação da regra do art. 921 e parágrafos do CPC/15.

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 13 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111028 Nr: 3080-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES DE SOUZA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., 

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, POSTO 

DOS CARRETEIROS LTDA, TRR TRANSPORTES VALE DO RIO PRETO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYRO FIGUEIREDO AMERICANO - 

OAB:RJ/96.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:OAB/MT 15.521, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/M 3.722, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:OAB/MT 9.609, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, VANUZA VIDAL 
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SAMPAIO - OAB:OAB/RJ 2.472

 Assim sendo, ante ao poder de sequela que acompanha o direito real 

hipotecário constituído em favor da exequente/embargada, evidente que 

não há que se falar em turbação ilícita do direito de propriedade, que foi 

adquirido pela embargante com esse gravame, razão pela qual, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos de terceiro, sem que isso 

produza efeitos sobre a desconstituição da penhora já realizada perante o 

CRI competente, ante à renúncia da embargada/exequente quanto à 

constrição judicial ora em debate, extinguindo a ação incidental, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.Condeno a 

embargante em custas processuais e nos honorários de sucumbência, 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, que não é a quantia 

fantasiosa indicada na inicial e sim o valor do imóvel que se pretendia 

afastar da constrição, revertendo a verba sucumbencial em favor do 

advogado que representa o interesse do embargado/exequente.Preclusas 

as vias recursais, traslade-se cópia da sentença ao processo principal e 

arquive-se definitivamente o feito incidental, desapensando-se os autos e 

remetendo este à Central de Arrecadação para cobrança das custas 

remanescentes se não tiverem sido pagas.Publique-se.Às providências. 

Juína/MT, 13 de janeiro de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 1163-26.2001.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR TRANSPORTES VALE DO RIO PRETO 

LTDA., POSTO DOS CARRETEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:OAB/MT 15.521, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/M 3.722, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:OAB/MT 9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GUIMARÃES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RJ 133.196, LUCIANO MOURÃO SILVEIRA - 

OAB:OAB/RJ 136.458, PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE 

MENEZES - OAB:OAB/RJ 97.902, VANUZA VIDAL SAMPAIO - 

OAB:OAB/RJ 2.472

 Portanto, intime-se o credor a se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente a partir desses critérios definidos na jurisprudência 

vinculante da Corte Cidadã, retornando os autos, ao depois, para análise 

do cabimento de extinção do crédito pela prescrição ou de arquivamento 

provisório até que sobrevenha algum fato capaz de interromper a marcha 

prescricional ou implementa-la por inteiro.Intimem-se.Às providências.Juína 

(MT), 13 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115801 Nr: 6932-24.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE GASPARELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez comprovado documentalmente que os valores 

constritos são impenhoráveis por força de Lei, ACOLHO o pedido em 

questão e determino sua imediata restituição. Outrossim, considerando 

que os valores não foram transferidos à conta judicial promova-se o 

desbloqueio, por meio do sistema Bacenjud.Doutra banda, aplico à 

hipótese a previsão do art. 774, V, sob as penas do parágrafo único do 

referido dispositivo legal, determinando que a executada indique, em 15 

dias, bens sujeitos e passíveis de penhora, como forma do interesse ético 

em contribuir com o prosseguimento do feito.Passado o prazo, dê-se vista 

ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

dias. Às providências.Juína/MT, 11 de outubro de 2019.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 140640 Nr: 3803-06.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FELTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, havendo evidente improcedência dos argumentos brandidos 

nos embargos à execução, que de resto são matérias eminentemente de 

direito, as quais não desafiam dilação probatória, cabível a adoção da 

técnica de julgamento antecipado prevista no NCPC, razão porque, 

conheço dos embargos à execução, mas julgo-os improcedentes.Custas 

pelo embargante, mais honorários da sucumbência arbitrados em 10% do 

valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do 

CPC.Atendando-se às especificidades do caso concreto, bem como o 

trabalho realizado pelo advogado nomeado que atuou por meio da 

propositura da ação, fixo em seu favor honorários dativos no valor 

equivalente à 2,5 URH, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.Expeça-se 

certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente decisão aos 

autos de Execução Fiscal n° 3173-57.2012.811.0025 (código 89017) e 

arquive-se.P.I.C.Às providências.Juína/MT, 24 de setembro de 2019.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 2079-35.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO GONCALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2079-35.2016.811.0025 (Código nº: 121168)

EXEQUENTE: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

EXECUTADO: Everaldo Gonçalves de Jesus

EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL

 VISTOS,

Conforme noticiado às fls. 85 á 88, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito exequendo e pugnam pela devida homologação e suspensão até 

o prazo estipulado para pagamento integral do débito.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos ser ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

A eventual custa é de responsabilidade do executado, bem como o 

pagamento dos honorários do seu advogado.

Findo o prazo do acordo (08/10/2021), intime-se o Exequente para, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Às providências.

Juína/MT, 21 de novembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111824 Nr: 3530-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Terezinha Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3530-32.2015.811.0025 (Cod. 111824)

Exequente: Vera Terezinha Bernardi

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

De proemio, em estrita observância ao que restou decidido no IRDR n. 

85560/2016, a competência para processamento da liquidação do decisum 

exequendo é do Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual, por ser de 

índole absoluta e por ainda pender de acertamento a decisão exarada no 

processo de conhecimento, deve, sem sombra de dúvidas, ser 

reconhecida de ofício, a fim de que as demais fases procedimentais se 

realizem no juízo competente.

Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para continuar 

processando o feito e declino a competência ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Juína atuando na condição de Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 1º da Resolução n. 004/2014/TP c.c. art. 2º, 

§4º, da Lei Federal n. 12.153/2009.

 Promovam-se as anotações necessárias redistribuindo os autos ao juízo 

declinado.

Lado outro, porque claramente se confunde a autora sobre a forma de 

liquidação do decisum, porque é ônus seu demonstrar a existência real e 

concreta das perdas salariais afirmadas no processo de conhecimento, 

intime-se a credora a juntar aos autos seus holerites/fichas financeiras 

relativos ao período de novembro/93 a maio de 94, apontando, inclusive, 

as datas de pagamentos e as eventuais defasagens salariais, assim como 

indicando se depois de tal período ocorreu, em algum momento, mudança 

estrutural na política remuneratória estadual ou aprovação de lei 

específica a tratar de tal tema, enfrentando, inclusive, os argumentos 

brandidos às fls. 263/310.

Cumpra-se, com as baixas de estilo, cientificando as partes.

Juína/MT, 10 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112175 Nr: 3688-87.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAROSTICA ME, JAURI MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA DESIGNAÇÃO 

DE DO 1º LEILÃO QUE SERÁ REALIZADO EM 03/03/2020, COM 

ENCERRAMENTO ÀS 13:HORAS E 2º LEILÃO EM 03/03/2020, COM 

ENCERRAMENTO ÀS 16:00 HORAS. FICA AINDA VOSSA SENHORIA 

INTIMADO (A)A RECOLHER A DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARA INTIMAÇÃO DO (A)EXECUTADO DAS REFERIDAS DATAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3598 Nr: 662-43.1999.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA, ARI 

MARCANTE, ALCERI COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MS 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54750 Nr: 1031-51.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, IVANY BRITO 

DE SOUZA, SOUZA & BRITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Sem prejuízo, porque a execução tramita há quase uma década, nos 

termos do que definiu a Corte Cidadã no julgamento do Recurso Especial 

1.340.553/RS, vinculado aos TEMAS 566 a 571, depois da citação válida, 

ainda que editalícia, reinicia-se a contagem do prazo de suspensão 

automática da execução fiscal a que alude o art. 40, § 2º da LEF, que não 

reclama declaração expressa de sua ocorrência, e, esgotado o lapso 

anual, retoma-se a marcha da prescrição intercorrente (art. 40, § 4º do 

mesmo Diploma Legal), questão sobre a qual deve a Fazenda Estadual 

expressamente se manifestar para os fins do que exige o item 4.1.2 dos 

Temas Jurisprudencializados pelo STJ e do art. 487, parágrafo único do 

CPC/15.Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para novas deliberações.Juína (MT), 17 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 127621 Nr: 1003-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & BRITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Processo nº: 1031-51.2010.811.0025 (Código: 54750)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executados: Souza & Brito Ltda. e Outros
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VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença em face de réu revel, cujos 

embargos à execução foram desprovidos e condenado às verbas 

sucumbenciais. Nesse sentido, a teor do disposto no artigo 513, §2º, do 

CPC, da decisão que determina o cumprimento de sentença, o devedor 

revel será intimado via publicação dos atos decisórios no órgão oficial, 

conforme preconiza o artigo 346 do CPC, porque quaisquer prazos, 

inclusive para pagamento voluntário de débito, correm independentemente 

de intimação.

Nesses moldes, determino a intimação da parte devedora, via DJE, para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96712 Nr: 5178-18.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSELI BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Autos nº: 5178-18.2013.811.0025 (Código: 96712)

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Neuseli Barbosa de Souza

VISTOS,

A teor do que prescreve o artigo 10 da Lei n. 13.340/2016, com a redação 

dada pela Medida Provisória n. 899/2019, defiro a suspensão da 

execução, até o prazo limite definido na norma, desde que o credor 

demonstre que o crédito exequendo se amolda à previsão do art. 4º do 

mesmo Diploma normativo e que se acha sob condição de negociação 

para pagamento, porque a meu sentir a norma não deve ser lida como uma 

simples causa de interrupção ad aeternum da prescrição de dívidas 

agrícolas/rurais e sim de hipótese de interrupção da prescrição 

intercorrente exclusivamente para dívidas rurais que se achem 

securitizadas ou passiveis de negociação para securitização, sob pena 

do dispositivo legal se tornar em uma cláusula não escrita de 

imprescritibilidade de dívidas, o que não se coaduna com a ideia de 

segurança jurídica e estabilidade das relações.

Prazo de 15 dias, pena de rejeição do pedido de suspensão e aplicação 

da regra do art. 921, e parágrafos do CPC/15.

Às providências.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99874 Nr: 1221-72.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:OAB/MT 905-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1221-72.2014.8.11.0025 (Cód. 99874)

Exequente: Canopus Administradora de Consórcio Ltda.

Executado: Rosenildo Ferreira

VISTOS,

Não localizado o paradeiro do devedor e de seus bens, laconicamente 

requereu a credora a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao 

crédito (SERASAJUD) e o bloqueio da CNH do devedor, sem justificar o 

motivo de tal pedido e nem tampouco adotar medida alguma para 

identificação do paradeiro do devedor.

Sendo assim, porque as medidas cautelares anômalas previstas no art. 

139, IV do NCPC precisam ter alguma finalidade, e o objetivo da excussão 

é a satisfação do crédito e não a aplicação de medidas coercitivas 

aleatórias, determino a intimação do exequente para dar impulso efetivo à 

execução, expondo as razões e justificando a adoção das medidas de 

constrição requeridas. Prazo de 5 dias, pena de extinção por desinteresse 

da parte.

Sem prejuízo, porque o cumprimento de sentença se arrasta por quase 5 

anos, na esteira do que prevê a regra do art. 921 e parágrafos, 

manifeste-se o exequente sobre a possível ocorrência da prescrição 

intercorrente do crédito que aparelha a execução, uma vez que desde o 

início do cumprimento de sentença, em agosto de 2015, até hoje, já 

decorreu tempo suficiente de suspensão/arquivamento da execução por 

ausência de patrimônio identificado do devedor e, sendo assim, a marcha 

da prescrição intercorrente está, sem sombra de dúvidas, em curso.

Intime-se.

Às providências.

Juína (MT), 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102454 Nr: 3335-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.686-A, MARIA LUCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/PR 15.348, TERESA CELINA DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:OAB/PR 22.129

 Processo nº: 3335-81.2014.811.0025 (Cod. 102454)

Exequente: Maria Rodrigues Pimentel

Executado: HSBC Bank Brasil S/A

Vistos,

 Retornados os autos da instância recursal não havendo provimento ao 

agravo por instrumento aviado pela instituição financeira, intime-se a 

exequente a dar impulso a cumprir a ordem exarada na decisão agravada 

mantida pelo Sodalício estadual, promovendo a liquidação da sentença 

coletiva, na medida em que limitou-se a pedir a instauração do 

procedimento liquidatório, mas não apresentou conta de liquidação nem 

justificou a razão de não ter, sponte própria, arrolado aos autos o extrato 

bancário que pede seja juntado pelo réu, na medida em que se refere a 

documento que lhe é perfeitamente acessível sem necessidade de 
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requerimento judicial, não podendo a parte pretender transferir ao juízo, 

por simples comodismo, os ônus que lhes são próprios.

Adequada a pretensão, intime-se o executado, nos moldes do art. 511 do 

mesmo Diploma Legal.

Às providências.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123032 Nr: 3271-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARTINS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3271-03.2016.8.11.0025 (Código nº. 123032)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Aurélio Martins da Rocha

V I S T O S,

Frustrada a tentativa de constrição de bens por meio do sistema 

BACENJUD, pretende o exequente a realização de pesquisas pelo sistema 

RENAJUD, o que se mostra perfeitamente cabível no modelo de execução 

vigente, razão porque, DEFIRO a consulta e eventual bloqueio de veículos 

registrados em nome dos devedores, pelo sistema RENAJUD.

Se infrutífera essa diligência, manifeste-se o credor sobre o andamento da 

execução, dando-lhe impulso efetivo, pena de arquivamento provisório e 

início da contagem do prazo prescricional, nos termos da regra do art. 921 

e parágrafos do NCPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína (MT), 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87084 Nr: 1048-19.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dimas Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Processo nº: 1048-19.2012.811.0025 – Código nº: 87084

Exequente: Município de Juína - MT

Executado: Paulo Dimas Santos

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Passado mais de um ano da última tentativa de penhora via Bacenjud 

(04/10/2018) e permanecendo a renitência do devedor em pagar ou 

garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor 

de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de 

gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes ao executado e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, e advirto que segundo a 

dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do 

STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da 

LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em tramite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24858 Nr: 34-44.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICHOLAS ANTHONY WHITING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITIRO TAKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 5683-48.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIANA DA SILVA, OLANDA DAS GRAÇAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DIAS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, ANTE O 

RETORNO DO OFÍCIO EM FLS.150.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001592-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO PEREIRA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO(A))

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAIS DE CONSTRUCOES SANTIAGO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001592-14.2017.8.11.0025 [NOTA 

PROMISSÓRIA] AUTOR(A): GERALDINO PEREIRA PASSOS RÉU: 

MATERIAIS DE CONSTRUCOES SANTIAGO LTDA - ME Vistos. Da análise à 

peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC, assim como foram observadas as determinações postas no 

artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Inexistindo força 

executiva na nota promissória que acompanha a inicial e, doutro lado, 

existindo prova robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente 

adequada a utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, 

razão porque recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Considerando o 

lapso temporal transcorrido desde a propositura da ação, intime-se o autor 

para apresentar o calculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias. 

Cumprida a determinação anterior, cite-se o requerido para opor embargos 

à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, 

efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000029-77.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MERY ADRIANI CHORMIAK PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE PARREIRA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000029-77.2020.8.11.0025. AUTOR(A): MERY 

ADRIANI CHORMIAK PARREIRA REU: MARCELO JOSE PARREIRA VISTOS. 

Cuida-se de pedido de execução de título judicial fundamentado em 

sentença condenatória transitada em julgado, prolatada nos autos nº 

1000191-43.2018.811.0025, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca. No presente caso, verifica-se que a sentença que 

condenou o requerido ao pagamento da condenação ora pleiteada é 

definitiva, constituindo título executivo judicial (art. 515, II, CPC) e, por isso, 

sua execução deverá ser intentada perante o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, CPC), formulando o pedido bojo dos 

próprios autos em que foi prolatado o decisum, e não em ação autônoma 

como pleiteado. Vale ressaltar que após a angularização da lide, o não 

pagamento das custas processuais enseja a extinção da lide com 

fundamento no 485, IV, do CPC, razão porque não há que se falar na 

execução do julgado em autos apartados. Desse modo, considerando a 

inadequação da via eleita, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA 

presente ação, com fundamento nos artigos 330, inciso III e 924, inc. I, do 

Código de Processo Civil. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001741-39.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Divino de Souza (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001741-39.2019.8.11.0025. REQUERENTE: NAIR 

ALVES DE SOUZA REQUERIDO: JOSÉ DIVINO DE SOUZA VISTOS. 

Conforme noticiado no Id. 26432258, as partes firmaram acordo quanto a 

ruptura do vínculo conjugal, bem como dispensaram a fixação de alimentos 

entre si. Havendo composição amigável, a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Desnecessária a realização 

de audiência de justificação da separação de fato, eis que, importante 

frisar que o legislador constitucional evoluiu sistematicamente para 

introduzir e depois facilitar o divórcio, até excluir a separação judicial e 

permitir o divórcio sem causa e prazos na recente EC nº 66/2010, dando 

nova redação ao art. 226,§ 6º, que passou a dispor: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ademais, decorrem do 

texto introduzido duas inovações constitucionais, quais sejam, a primeira, 

ao excluir do ordenamento brasileiro a separação judicial; a segunda, ao 

dispor que para decretação do divórcio não se exige prazos ou causas. E 

mais, atualmente o casamento sadio não se dissolve apenas pelo divórcio, 

mas também pela morte de um dos cônjuges, enquanto o casamento 

defeituoso pode ser nulo ou anulado. Assim, o casamento pode ser 

dissolvido pelo divórcio, pela morte, anulação ou nulidade. Por outro lado, a 

legislação ordinária comprovadamente não foi recepcionada pela EC nº 

66/2010, em razão da exclusão de sua referência no texto constitucional. 

Não se trata de simples omissão da separação judicial no texto ou não ser 

inserida por não dissolver o casamento, o que autorizaria sua 

permanência no sistema brasileiro, coexistindo com o divórcio, e forma 

que a referência à legislação ordinária foi excluída do texto da emenda 

constitucional com o objetivo expresso de abolir a separação judicial. 

Importante ressaltar, que a decretação do divórcio, por outro lado, não 

veda aos ex-cônjuges reconciliarem, casando-se novamente nas mesmas 

condições do casamento anterior. Não se justifica a manutenção da 

separação jurídica apenas em razão da reconciliação, diante da 

possibilidade de casarem-se novamente. Desta forma, em que pese os 

entendimentos contrários, no sentido da permanência da anacrônica 

separação judicial, aplicando-se a legislação infraconstitucional, entendo 

que tais razões não se sustentam diante da interpretação histórica e 

lógico-sistemática. Neste sentido, parafraseando Luiz Felipe Brasil Santos, 

desembargador do TJRS, temos que qualquer norma será formalmente 

constitucional pelo simples fato de ser inserida na Constituição Federal, 

mas nem todas serão materialmente constitucionais. Ressalta ainda o 

ilustre jurista, que muitas regras não precisariam constar na Constituição, 

sendo nela inserida por simples conveniência do legislador, tratando-se de 

leis travestidas de Constituição ou normas constitucionais meramente 

formais. Ressalta também, que é esse exatamente o caso do texto 

modificado pela EC nº 66/2010, o qual, em sua redação anterior, mantinha 

como condição para o divórcio a existência de prévia separação judicial, 

um dispositivo de segurança inserido para atender as correntes 

conservadoras. Conclui que a eliminação das referências aos requisitos 

para a obtenção do divórcio na EC nº 66/2010 não eliminou aquelas 

condicionantes previstas na legislação ordinária, que não deixaram de ser 

constitucional, vigorando até serem modificadas. (SANTOS, Luiz Felipe 

Brasil. Emenda do Divórcio: Cedo para Comemorar. Disponível em 

www.ibdfam.org.br.Acesso em 05.08.2010). A preclara Maria Berenice 

Dias assim se manifesta: “A nova regra entrou imediatamente em vigor, 

não carecendo de regulamentação. Afinal, o divórcio está regrado no 

Código Civil, e a Lei do Divórcio manda aplicar ao divórcio consensual o 
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procedimento da separação por mútuo consentimento (art. 40, § 2º). 

Assim, nada mais é preciso para implementar a nova sistemática. Por isso 

é necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. (...) Como a pretensão do autor, ao propor a ação, 

era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema legal 

pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal instituto 

deixa de existir, ao invés de extinguir o processo cabe/deve o juiz 

transformá-la em ação de divórcio.” E continua: A verdade é uma só: a 

única forma de dissolução do casamento é o divórcio, eis que o instituto 

da separação foi banido – e em boa hora – do sistema jurídico pátrio. 

Qualquer outra conclusão transformaria a alteração em letra morta. A 

nova ordem constitucional veio para atender ao anseio de todos e 

espancar definitivamente a culpa do âmbito do Direito das Famílias. Estava 

mais do que na hora de acabar com uma excrescência que só se manteve 

durante anos pela histórica resistência à adoção do divórcio. Mas, 

passados mais de 30 anos nada, absolutamente nada justifica manter uma 

dupla via para assegurar o direito à felicidade, que nem sempre está na 

manutenção coacta de um casamento já roto. (DIAS, Maria Berenice. EC 

66/10 – e agora? Disponível em http://www.mariaberenice.com.br. 

Acesso em 25.10.2010). Pelos entendimentos acima esposados, 

importante frisar que desnecessária a comprovação do lapso temporal 

antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Diante do exposto, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre Nair Alves de Souza e José Divino de Souza para 

que produza os efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O 

VÍNCULO CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o 

DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento 

no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal. 

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b” do CPC. Fixo honorários advocatícios no valor 

correspondente a 0,5 URH’s, para cada, ao(à)s defensor(a)s dativo(a)s 

Eugênio B. de Queiroz e Nathalia F. de Almeida, pelos trabalhos 

desempenhados no presente feito, conforme tabela atual da OAB/MT, com 

efeito integrativo. Expeça-se a certidão de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ. Transitada em julgado, expeça-se o mandado 

de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo 

constar que a requerente voltará a usar o nome de solteira. Feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Juína - MT (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000247-47.2016.8.11.0025. AUTOR(A): ELZA 

ALVES MESQUITA REU: JUÍZO DA COMARCA DE JUÍNA - MT VISTOS. 

Consoante teor da certidão de Id. 26346199, a parte autora se manifestou 

expressamente desistindo da ação. Havendo desistência expressa da 

parte autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pela autora. Oportunamente, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL FERREIRA GOMES DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000793-97.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 2.802,95 

ESPÉCIE: [VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: 

AV GABRIEL MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: MARIA RAQUEL FERREIRA GOMES DA SILVA 

Endereço: Avenida Nove de Maio, 570, Centro, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada: 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 

20/02/2020 Hora: 13:30 JUÍNA, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000789-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MUFATTO (RÉU)

ROSA BERTI MUFATTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

MUNICIPIO DE JUINA (AUTORIDADE)

JACIR CAMPANHARO (CONFINANTES)

JORGE LUIZ BERTOCHI (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000789-94.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 93.714,30 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA 

DOS SANTOS DE JESUS Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, S/N, CHÁCARA 

FUNDOS MODULO 5, RURAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PEDRO MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 

329N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: ROSA BERTI 

MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 329N, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 30/03/2020 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 30/05/2019 Hora: 13:30 JUÍNA, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1288 de 2710



Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000789-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MUFATTO (RÉU)

ROSA BERTI MUFATTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

MUNICIPIO DE JUINA (AUTORIDADE)

JACIR CAMPANHARO (CONFINANTES)

JORGE LUIZ BERTOCHI (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000789-94.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 93.714,30 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA 

DOS SANTOS DE JESUS Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, S/N, CHÁCARA 

FUNDOS MODULO 5, RURAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PEDRO MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 

329N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: ROSA BERTI 

MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 329N, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CEJUSC JUÍNA Data: 30/03/2020 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 30/05/2019 Hora: 13:30 JUÍNA, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000402-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000402-45.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de divórcio consensual c/c guarda, regulamentação de visitas e 

alimentos em que figura no polo ativo da demanda Amador Silva Santos e 

no polo passivo Sonia Maria Santos. Ante a impossibilidade desta 

magistrada homologar um acordo sem a manifestação da outra parte e, 

considerando que não há nos autos nada que indique que a requerida 

concordou com todos os termos da inicial, INTIME-SE a advogada 

signatária do feito para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial e 

juntar ao feito a petição assinada por ambos os cônjuges, conforme 

dispõe o art. 731, caput, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002488-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CARLOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL POSSUIDOR PRECÁRIO DO IMÓVEL (RÉU)

ANA MARIA RIBEIRO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE MARILYN 

VAZ PROCESSO n. 1002488-86.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: 

OSVALDO CARLOS LOURENCO Endereço: Avenida Joinville, 39, Padre 

Duilio, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: ANA MARIA 

RIBEIRO Endereço: desconhecido Nome: ATUAL POSSUIDOR PRECÁRIO 

DO IMÓVEL Endereço: Rua Cabeçudas, S/N, Casa de Madeira, sem 

pintura, em frende a casa de, Setor Industrial, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de JUSTIFICAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Justificação - Gabinete Sala: INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Data: 27/01/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

A parte autora deverá trazer suas testemunhas independentemente de 

intimação, contudo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado com o 

mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência da audiência, providência essa 

que visa promover a celeridade do ato processual em virtude da lotação 

da pauta de audiências deste Juízo. DESPACHO: Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c indenização por 

perdas e danos formulada por Osvaldo Carlos Lourenço, representado 

por advogado dativo nomeado pelo Diretor do Foro, em desfavor de sua 

ex-companheira Ana Maria Ribeiro e do “atual possuidor precário do 

imóvel”. Informa que em 2009/2010 passou a viver em união estável com 

Ana Maria Ribeiro e em julho/2019 foi trabalhar na zona rural deste 

município, sendo que ao retornar para casa, em 07.08.2019, não 

encontrou a requerida no imóvel de convivência, além de se deparar com 

pessoa estranha (“atual possuidor precário do imóvel”) que alegou ter 

comprado o imóvel da requerida. Aduz que desde então nunca mais 

conseguiu entrar em contato com a requerida e que a posse que exercia 

até então sobre o imóvel originou-se de doação de direitos possessórios 

de sua genitora, Sra. Maria Tereza Lourenço, a qual, inclusive, está 

providenciando a regularização da propriedade do imóvel perante o 

Intermat. Verbera, ainda, que a simples casa que existe no lote foi 

construída com muito esforço de sua parte e sem a ajuda da 

ex-companheira. Breve relato. Decido. A priori, defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, 

CPC/2015. No que se refere ao pedido liminar, analisando detidamente o 

feito, entendo conveniente a realização de audiência de justificação 

prévia, consoante autoriza o artigo 562, segunda parte, do CPC/2015, eis 

que insuficientes as informações e documentos apresentados pelo 

requerente. Desta feita, designo a data de 27.01.2020 às 15h00, primeira 

data livre na pauta, para realização de audiência de justificação, devendo 

a parte autora trazer suas testemunhas independentemente de intimação, 

contudo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado com o mínimo de 

05 (cinco) dias de antecedência da audiência, providência essa que visa 

promover a celeridade do ato processual em virtude da lotação da pauta 

de audiências deste Juízo. Citem-se e intimem-se os réus, nos termos do 

artigo 562, terceira parte, do CPC/2015, para comparecer à audiência, 

advertindo-os de que poderão intervir apenas para formular contraditas e 

reperguntas às testemunhas do(a) autor(a), desde que o faça por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC/2015, art. 

564, parágrafo único). Intime-se. Às providências. Juína/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. JUÍNA, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000998-29.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLY AGUIAR MELLO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DANELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000998-29.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença de fixação de alimentos ajuizada por DERICK 

LUCCA AGUIAR MELLO representado por sua genitora ANDRIELLY 

AGUIAR MELLO em face de VINICIUS DANELLE, já qualificados nos autos. 

Instruiu a inicial com documentos. Contudo, adveio pedido de desistência – 

Id n. 26015459. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Com efeito, considerando que a parte ré, embora citada não 

apresentou contestação, não há óbice ao acolhimento do pedido (art. 485, 

§4°, do CPC). Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência 

da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por 

que JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Ademais, 

observando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Dra. Nathalia 

Fernanda de Almeida, inscrita na OAB/MT 17.249, fixo em seu favor, 

honorários dativos no montante de 01 (um) URH’S da tabela atual da OAB. 

Expeça-se a certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas, 

em virtude da justiça gratuita deferida. Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconheço o trânsito em julgado desde já. Arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS TEODORO BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000288-09.2019.8.11.0025. Vistos etc. Cuida-se 

de ação de cumprimento de sentença de fixação de alimentos proposta 

por FABYULLA RAFAELA SANTOS BRITO e HELLEN CRISTINA DOS 

SANTOS BRITO, representadas por sua genitora MARCIA APARECIDA 

DOS SANTOS em face de IZAIAS TEODORO BRITO, já qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos anexados. Em Id 21559341 a 

parte exequente informou a quitação integral do débito e pediu a extinção 

da ação. Após vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Diante do pagamento integral do valor exequendo, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 

924[1], inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Precluso o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa sentença e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Ciência ao Parquet. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito 

[1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita;

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. C. D. S. (REQUERENTE)

G. G. (REQUERENTE)

S. M. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA OAB - MT22382/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001800-27.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo ajuizado por GOLAN GOLDSTEIN, 

SABRINA MAURINA ALMEIDA DE OLIVEIRA e RICHARD GABRIEL 

CARNEIRO DA SILVA, já qualificados nos autos. As partes objetivam a 

declaração de inexistência de vínculo de parentesco entre Golan e o 

infante Gabriel Zvi Goldstein e, consequentemente, a retificação do 

registro civil do infante, excluindo o nome do primeiro requerente e 

constando como pai Richard Gabriel Carneiro da Silva. Dentre os 

documentos que instruem o pedido, estão os exames de DNA (Id 

25225290 e 25226145), os quais excluem a paternidade do requerente 

Golan e atestam a paternidade do requerente Richard Gabriel em relação 

ao infante Gabriel. Instado a se manifestar, o representante ministerial deu 

parecer favorável à homologação do acordo (Id 25343326). Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve Relato. DECIDO. No caso em 

epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou por 

procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo acostado de Id n. 

25225266 para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. Custas remanescentes, se 

houver, pelos requerentes. Expeça-se mandado ao cartório competente 

para fins de retificar a certidão de nascimento do infante Gabriel Zvi 

Goldstein, que passará a se chamar GABRIEL OLIVEIRA SILVA, bem como 

para excluir o nome de Golan Goldstein e dos avós paternos ali 

constantes e incluir o nome do pai RICHARD GABRIEL CARNEIRO DA 

SILVA e dos avós paternos. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001276-30.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA DE FATIMA LANZONI OAB - 018.411.681-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. L. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001276-30.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença proposta por A. G. C. L. 

representado por sua guardiã Marcia de Fátima Lanzoni em face de 

LUANA JULIA LANZONI DE SOUZA, já qualificados nos autos. Instruiu a 

inicial com documentos. Contudo, adveio pedido de desistência – Id n. 

26011869. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido, posto que a 

parte ré sequer foi citada. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, 

razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, observando o trabalho desempenhado pela defensora dativa 

Dra. Laura Gabrielly Gomes Gonçalves de Souza, inscrita na OAB/MT 

24.868/O, fixo em seu favor, honorários dativos no montante de 01 (um) 

URH’S da tabela atual da OAB. Expeça-se a certidão de honorários em 

favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e 

intime-o(a) para retirar a certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 

(cinco) dias. Sem custas, em virtude da justiça gratuita deferida. Tendo em 

vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde já. 

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da 
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assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002752-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1002752-06.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de interdição com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA 

IRENE SOARES PRADO, objetivando ser nomeada curadora especial de 

sua neta LIUDMYLA LARISSA PRADO, com o fito de resguardar seus 

direitos e interesses, haja vista que a interditanta possui retardo mental 

profundo (CID10 – F73) e é incapaz de reger, por si só, os atos da vida 

civil. A requerente alegou a necessidade de sua nomeação como 

curadora da interditanda, para que seja possível pleitear beneficio de 

amparo assistencial junto ao INSS. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. Breve relato. Decido. A priori, recebo a inicial 

em todos os seus termos, eis que preenchidos os requisitos da legislação 

processual. Considerando os fatos alegados, bem como os documentos 

acostados aos autos, concernentes ao estado de saúde da interditanda e 

a real necessidade de ampará-la material e socialmente, antecipo 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Assim, 

nomeio desde logo curadora provisória da interditanda a requerente, Sra. 

MARIA IRENE SOARES PRADO, ficando autorizada, provisoriamente, a 

realizar os atos necessários a gerir e administrar os bens da interditanda 

LIUDMYLA LARISSA PRADO, ficando a curadora nomeada fiel depositária 

de quaisquer valores eventualmente recebidos e também obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do Novo Código de Processo Civil. Lavre-se 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial específica para tal fim. Cite-se a interditanda 

dos termos da ação, intimando-a para comparecer à audiência de seu 

interrogatório, que designo para o dia 31 de janeiro de 2020 às 16h30, 

cientificando-a de que poderá impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da realização da audiência (art. 752, NCPC), bem como que 

lhe é facultado constituir advogado e, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado 

curador especial, nos termos do art. 752, § 2º, NCPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Juína/MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002614-39.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. S. D. N. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002614-39.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Ante a 

falta de documentos hábeis para análise do requerimento de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, INTIME-SE o polo ativo para apresentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício, os 

seguintes documentos: i) Cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal e de eventual 

cônjuge/convivente; ii) Certidão de busca nos cartórios locais acerca da 

existência de imóveis em seu nome e de eventual cônjuge/convivente; iii) 

Certidão emitida pelo Detran acerca dos veículos registrados em seu nome 

e de eventual cônjuge/convivente; iv) Cópia dos extratos bancários dos 

últimos três meses de todas as contas de sua titularidade e de eventual 

cônjuge/convivente; v) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito 

dos últimos três meses de sua titularidade e de eventual 

cônjuge/convivente. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001340-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001340-40.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por 

alienação fiduciária. O credor requereu o decreto liminar da medida. Fora 

determinada a intimação da parte autora, para emendar a inicial, a fim de 

comprovar a efetiva constituição em mora da parte requerida. Ato 

contínuo, a parte requerente peticionou arguindo que tentou notificar a 

parte requerida, porém não obteve êxito. Assim, promoveu o protesto do 

título, o que seria suficiente a comprovar que constituiu em mora o 

devedor. Por tais razões, pugna pelo deferimento da liminar. É o relato. 

Fundamento e decido. No tocante ao requisito mora do devedor, 

consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, estará ela 

aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para pagamento sem o 

adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de que constituiu o 

devedor em mora, bastará ao credor que comprove a expedição de 

notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso de 

recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no contrato, 

não se exigindo que a assinatura constante no aviso de recebimento seja 

a do próprio destinatário. No caso em estudo, o autor não logrou êxito em 

comprovar a constituição da mora do devedor, uma vez que com a inicial 

juntou apenas notificação extrajudicial, cuja entrega não pode ser 

efetuada e protesto com intimação por edital. Na notificação extrajudicial 

que instrui a inicial consta a informação de que o AR retornou ao 

remetente, em virtude de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. Intimado para 

emendar a inicial, a fim de comprovar a devida notificação do devedor, o 

autor bastou-se a reiterar o pedido inicial. Não apresentou qualquer outro 

documento, reiterando apenas os já apresentados. Insta salientar que nas 

ações de busca e apreensão o protesto por edital deverá ser medida 

excepcional, sendo utilizada quando não se encontrar meios para 

notificação do devedor. Neste sentido, trago à baila os julgados do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL – 

INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as 

tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia 

não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, 

somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização 

pessoal. (AI 102646/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

28/11/2016). APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PROTESTO POR 

EDITAL – ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Para a constituição em mora do devedor não basta o simples débito, sendo 

necessária a sua notificação, requisito indispensável para o 

desenvolvimento válido e regular da ação. A constituição em mora por 

meio de intimação por protesto só é considerada válida quando 

demonstrado que as tentativas de notificação extrajudicial, bem como de 

localização do novo endereço do devedor, restaram frustradas ou que 

este se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não 

o c o r r e u  n o s  a u t o s .  M o r a  n ã o  c o m p r o v a d a .  ( N . U 

0001474-36.2010.8.11.0046, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 

26/09/2017) Assim, considerando que a parte requerente não logrou êxito 
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em comprovar a constituição em mora do devedor e, constituindo-se este 

um pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação, julgo 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Custas remanescentes, 

se houver, pela parte autora. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE APARECIDA ALEIXO COELHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000635-42.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 7.693,94 

ESPÉCIE: [VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: 

AV GABRIEL MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: MARCILENE APARECIDA ALEIXO COELHO 

Endereço: Rua das Palmeiras, 1253, Cidade Alta, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar e comprovar o pagamento da Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para a Comarca do requerido, conforme nova sistemática de 

intimações em outras Comarcas no Estado do Mato Grosso. JUÍNA, 7 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001701-57.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA MELO OAB - MT27097/O (ADVOGADO(A))

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALY EDUARDA DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001808-04.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE REGINA BORGHETTI (REQUERENTE)

SILMARA BORGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000827-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000228-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. K. (RÉU)

 

.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001115-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002377-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1002377-05.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

5.720.774,63 ESPÉCIE: [Classificação de créditos]->IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO (114) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 487, 3 andar, RESIDENCIAL 

PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 POLO PASSIVO: Nome: 

FRIGORIFICO RS LTDA - ME Endereço: Linha 6, Chácara n 110, Setor 

Chácaras, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: Intime-se o 

impugnado para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar a impugnação 

apresentada. JUÍNA, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos 

Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002531-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIZA DE FATIMA GOLAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002531-23.2019.8.11.0025. Vistos, etc. 

DETERMINO a intimação dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, a fim de apresentar cópia da certidão de 

casamento, nos termos do art. 320 c/c o art. 321, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE FATIMA DIAS CORTES (RÉU)

TAIANY MIYUKI ITO (RÉU)

 

.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000776-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE SOUZA LOTERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOTERIO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARINA SOARES DA SILVA LOTERIO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEIDE APARECIDA LOTERIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

AR NEGATIVO SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOPAZIO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)

LYA KAROLINA BRITO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000892-04.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 364.405,94 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS, MÚTUO, CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO TOPAZIO S.A. Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 

273, conjunto 801, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90240-040 

POLO PASSIVO: Nome: H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA Endereço: RUA 

MATO GROSSO, 268, -, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: HILTON DE 

CAMPOS JUNIOR Endereço: RUA ANTONIO MARTINS, 52, -, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 Nome: LYA KAROLINA BRITO DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA DEP HILTON CAMPOS, 119, -, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

FINALIDADE: Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do acordo acostado aos autos sob id nº 26658901. 

JUÍNA, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002376-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME CUBATAO LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1002376-20.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

24.315.517,41 ESPÉCIE: [Classificação de créditos]->IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO (114) POLO ATIVO: Nome: CURTUME CUBATAO LTDA Endereço: 

AVENIDA ALBERTO PULICANO, 3921, DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO 

DELLA - TORRE, FRANCA - SP - CEP: 14406-100 POLO PASSIVO: Nome: 

FRIGORIFICO RS LTDA - ME Endereço: Linha 6, Chácara nº 110, Setor 

Chacaras, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: Intime-se o 

requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar a impugnação 

apresentada. JUÍNA, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos 

Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000738-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO ESPIRITO SANTO SEHREIBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO(A))

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO(A))

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO(A))

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SEHREIBER (REQUERIDO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002393-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002393-56.2019.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por alienação 

fiduciária. O credor fiduciante alega ter constituído em mora o devedor 

fiduciário e junta o respectivo contrato firmado entre as partes. Requer o 

decreto liminar da medida. No tocante ao requisito mora do devedor, 

consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, estará ela 
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aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para pagamento sem o 

adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de que constituiu o 

devedor em mora, bastará ao credor que comprove a expedição de 

notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso de 

recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no contrato, 

não se exigindo que a assinatura constante no aviso de recebimento seja 

a do próprio destinatário. No caso em tela, verifico que a notificação 

extrajudicial digitalizada nos autos, embora encaminhada para o endereço 

constante do contrato, não teve o recebimento comprovado. Porquanto, à 

vista dos documentos juntados, duvidas há de que a notificação 

pretendida cumpriu sua finalidade essencial, pois o AR em Id 27025718 

demonstra que a correspondência foi devolvida “Ao remetente”, 

constando também a informação “Não Procurado” pelos Correios. Assim, 

não houve comprovação da mora. Nesse sentido: TJMT-0104852) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - MORA NÃO CONFIGURADA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

DA INICIAL - COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO - EXTINÇÃO DO FEITO - 

ART. 485, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ). Ausente o pressuposto, o 

magistrado deve determinar a emenda da inicial e, em caso de 

descumprimento, a extinção do feito é medida que se impõe. (Apelação nº 

0008909-86.2016.8.11.0002, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 12.04.2017, DJe 24.04.2017). Insta salientar, ainda, que o 

protesto por edital deverá ser medida excepcional, sendo utilizado quando 

não se encontrar meios para notificação do devedor, o que não vislumbro 

nos autos, eis que o autor não esgotou os meios disponíveis para 

notificação extrajudicial do devedor. Portanto, como a petição inicial não se 

encontra instruída de forma suficiente a comprovar a efetiva constituição 

em mora da parte requerida, sendo este requisito indispensável para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 

911/69 e Súmula 72 do STJ), determino que o autor emende a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-71.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002392-71.2019.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por alienação 

fiduciária. Em análise dos autos, observo que o endereço da residência da 

parte requerida indicado no contrato assinado por ela foi Rua Avaí, 102, 

módulo 05, endereço também indicado na qualificação da parte na peça 

inaugural. Por outro lado, verifico que o AR foi encaminhado para o 

endereço: Rua Havaí, n° 55N. Assim, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo 05 (cinco) dias, esclarecer sobre a referida divergência. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002386-64.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1002386-64.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 14.784,42 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, 

S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

AILTON DAMAZIO DE OLIVEIRA Endereço: Rua Alto Coite, 52, W modulo 

05, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue e comprove o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça. JUÍNA, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000479-54.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR ROSALINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000479-54.2019.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A REQUERIDO: AUGUSTO CESAR ROSALINO DA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

proposta com fundamento Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e 

apreensão de um veículo automotor alienado fiduciariamente por meio de 

contrato celebrado com a parte ré. De início, constatou-se que a ação foi 

ajuizada sem a comprovação da prévia constituição em mora do devedor, 

determinando-se a intimação da parte autora para trazer ao feito a 

comprovação da prévia constituição em mora do devedor. A fim de 

cumprir a determinação anterior, a parte autora apresentou o instrumento 

de protesto da dívida (Id n. 20861859). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. É cediço que a mora é condição sine qua 

non para admissibilidade e processamento da ação de busca e 

apreensão, bem como que a sua constituição deve ser feita antes do 

ajuizamento da ação. No entanto, a ação foi distribuída em 14.03.2019, ao 

passo que o protesto da dívida, realizado a fim de constituir a parte ré em 

mora, somente foi efetivado em 15.05.2019 (Id n. 20861859), logo a ação 

foi proposta sem seu requisito primordial, a saber, a prévia constituição em 

mora do devedor, sendo imprestável a constituição em mora posterior ao 

ajuizamento da ação, de modo que o indeferimento da petição inicial e 

consequente extinção do feito é medida que se impõe. Nesse sentido: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO 

CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – INSTRUMENTO 

DE PROTESTO – POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO 

COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 3.º, do Decreto Lei nº 911/69, pressupõe 

a existência do inadimplemento do devedor (mora). A súmula 72 do STJ 

dispõe ser imprescindível a comprovação da mora debendi para fins de 

busca e apreensão. Não se presta à comprovação da mora o Instrumento 

de Protesto promovido em data posterior à propositura do feito. (TJMT, N.U 

1001422-77.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (Destaquei) AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. IRREGULARIDADE. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DA PARTE, 

MAS NÃO RECEBIDA. NECESSÁRIO ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA 

ENCONTRAR E INTIMAR A PARTE FINANCIADA ANTES DO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO. DESCUMPRIDO ARTIGO 2º, § 2º, DECRETO-LEI 911/69. A 

notificação extrajudicial pode ser enviada ao endereço fornecido pelo 

contratante, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato 

para a confirmação do seu recebimento. No entanto, imperiosa a 

comprovação da entrega da notificação ou, caso o demandado não seja 

encontrado, a apresentação do edital, o que deve ocorrer em momento 

anterior ao ajuizamento da ação. In casu, a notificação extrajudicial 

enviada pela instituição financeira restou frustrada, não havendo outras 
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tentativas anteriores à propositura da ação. Assim, o protesto promovido 

em data posterior ao ajuizamento do feito não é suficiente para constituir o 

devedor em mora, uma vez que esta é condição de procedibilidade da 

ação de busca e apreensão. (TJRS, Apelação Cível nº 70080411713, 

Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

28/02/2019) (Destaquei) Depreende-se, portanto, que a prévia 

constituição em mora do devedor é, segundo a exegese 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão, sem a qual não há se falar em recebimento da exordial. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 330, inciso IV do CPC/2015, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte 

autora. Sem honorários, eis que não houve angularização processual. 

Publique-se no DJe, intimando-se a parte autora e uma vez preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Juína/MT, 11 de dezembro de 2019. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000684-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000684-83.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

JOAO AUGUSTO ALVES Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar proposta com fundamento Decreto-Lei 

911/69, cujo objeto é a busca e apreensão de um veículo automotor 

alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado com a parte ré. 

Denota-se dos autos que a ação foi ajuizada em 11.04.2019, ao passo 

que o protesto da dívida, realizado a fim de constituir a parte ré em mora, 

somente foi realizado em 11.09.2019 (Id n. 25378497). Em seguida, 

certificou-se a intempestividade da comprovação da mora. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. É cediço que a mora 

é condição sine qua non para admissibilidade e processamento da ação 

de busca e apreensão, bem como que a sua constituição deve ser feita 

antes do ajuizamento da ação. No entanto, conforme narrado alhures, a 

ação foi distribuída em 11.04.2019, ao passo que o protesto da dívida, 

realizado a fim de constituir a parte ré em mora, somente foi efetivado em 

11.09.2019 (Id n. 25378497), logo a ação foi proposta sem seu requisito 

primordial, a saber, a prévia constituição em mora do devedor, de modo 

que o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito é 

medida que se impõe. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA 

PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO 

“MUDOU-SE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À 

PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. A ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3.º, 

do Decreto Lei nº 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do 

devedor (mora). A súmula 72 do STJ dispõe ser imprescindível a 

comprovação da mora debendi para fins de busca e apreensão. Não se 

presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em 

data  pos ter io r  à  p ropos i tu ra  do  fe i to .  (TJMT,  N.U 

1001422-77.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (Destaquei) AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. IRREGULARIDADE. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DA PARTE, 

MAS NÃO RECEBIDA. NECESSÁRIO ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA 

ENCONTRAR E INTIMAR A PARTE FINANCIADA ANTES DO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO. DESCUMPRIDO ARTIGO 2º, § 2º, DECRETO-LEI 911/69. A 

notificação extrajudicial pode ser enviada ao endereço fornecido pelo 

contratante, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato 

para a confirmação do seu recebimento. No entanto, imperiosa a 

comprovação da entrega da notificação ou, caso o demandado não seja 

encontrado, a apresentação do edital, o que deve ocorrer em momento 

anterior ao ajuizamento da ação. In casu, a notificação extrajudicial 

enviada pela instituição financeira restou frustrada, não havendo outras 

tentativas anteriores à propositura da ação. Assim, o protesto promovido 

em data posterior ao ajuizamento do feito não é suficiente para constituir o 

devedor em mora, uma vez que esta é condição de procedibilidade da 

ação de busca e apreensão. (TJRS, Apelação Cível nº 70080411713, 

Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

28/02/2019) (Destaquei) Depreende-se, portanto, que a prévia 

constituição em mora do devedor é, segundo a exegese 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão, sem a qual não há se falar em recebimento da exordial. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 330, inciso IV do CPC/2015, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte 

autora. Sem honorários, eis que não houve angularização processual. 

Publique-se no DJe, intimando-se a parte autora e uma vez preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Juína/MT, 11 de dezembro de 2019. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001034-71.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEIDE MARLENE DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001034-71.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de mandado de segurança impetrado por SUELEIDE MARLENE DE SOUZA 

contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO 

SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados nos autos. No 

entanto, o impetrante informou por meio da petição de Id 25688649 que a 

Certidão de Tempo de Contribuição já foi expedida, razão pela qual pugnou 

pela extinção do feito. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. Com efeito, denota-se que o presente mandado de 

segurança perdeu o seu objeto, haja vista que o impetrado cumpriu a 

obrigação. Desta feita, ante a perda superveniente do objeto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000652-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UELLINTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO VOLTOLINI OAB - SC29646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000652-15.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por UELLINTON RODRIGUES DA SILVA em face de 

SICREDI UNIVALES MT, já qualificados nos autos. Em Id 13959724 

determinou-se ao requerente que emendasse a inicial. Contudo, 

devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme 

certidão de decurso em Id 27091129. Breve relato. Decido. Depreende-se 
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dos autos que o requerente, embora devidamente intimado, não cumpriu a 

determinação judicial no tocante à emenda da exordial. Assim, não resta 

alternativa ao Juízo senão o indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do feito. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I, NCPC. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais, cuja cobrança deverá ficar sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002574-57.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MIRANDA BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002574-57.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar ao feito a sentença 

homologatória do acordo de Id 27415696. Às providências. Juína/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002395-26.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY BARBOSA DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON TORRES DA PAZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002395-26.2019.8.11.0025. Vistos. Intime-se a 

requerente, na pessoa do advogado subscritor da inicial, para apresentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes cópias, sob pena de 

indeferimento do benefício: i) Cópia da última declaração do imposto de 

renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; ii) Certidão de busca 

nos cartórios locais acerca da existência de imóveis em nome do(a)(s) 

requerente(s); iii) Certidão emitida pelo Detran acerca dos veículos 

registrados em nome do(a)(s) requerente(s); iv) Cópia dos extratos 

bancários dos últimos três meses de todas as contas de titularidade do(a)

(s) requerente(s); v) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito 

dos últimos três meses de titularidade do(a)(s) requerente(s); A não 

apresentação ou apresentação insuficiente dos documentos acarretará o 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001237-33.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001237-33.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se 

de ação anulatória de débito tributário c/c repetição de indébito com pedido 

de tutela de urgência ajuizada por JUCELIO MARIANO DA SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA 

DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN, já qualificados nos autos. Em Id 13959724 foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado ao requerente que 

recolhesse as custas processuais. Contudo, devidamente intimado, deixou 

transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso em Id 

23691166. Breve relato. Decido. De acordo com artigo 290 do Código de 

Processo Civil será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

devidamente intimada, não realizar o pagamento das custas e despesas 

de ingresso da ação, no prazo de 15 (quinze) dias. A esse respeito, 

entende a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. AJG 

INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO DO FEITO. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. ART. 257, DO CPC. Indeferida a AJG e ausente pagamento 

das custas processuais, não é caso de extinção do processo por 

desistência, mas cancelamento da distribuição, na forma do art. 257, do 

CPC. Afastada a determinação de pagamento das custas processuais. 

APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062883251, Décima 

Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/05/2015) 

(grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Determino 

o cancelamento da distribuição (art. 290, NCPC). Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000685-68.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000685-68.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação monitória ajuizada por ROBERTO CARLOS CAMPOS em face de 

MASSOTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME, já 

qualificados nos autos. Contudo, adveio pedido de desistência – Id n. 

20618124. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido, posto que a 

parte ré sequer foi citada. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, 

razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-18.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000462-18.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação execução de título executivo extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de ELIO DOS SANTOS, já qualificados nos autos. 

Adveio aos autos termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes 

epigrafadas, oportunidade em que a parte autora requereu a suspensão 

do processo pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses (03 anos), ao 

argumento de que, caso o devedor não cumpra integralmente o pagamento 

estipulado, dará prosseguimento na ação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente ao ponto, não se mostra 

possível, nem razoável, suspender o processo por longos três anos, 

paralisando o procedimento processual e ocasionando exacerbado 

aumento do trâmite processual, tanto é que a legislação processual de 

regência dispõe que o prazo de suspensão do processo, em caso de 

convenção das partes, nunca poderá exceder 06 (seis) meses (art. 313, 

inciso II e § 3º, CPC/2015). Além disso, no caso dos autos, a parte ré 

sequer foi citada, pelo que não se mostra cabível a suspensão processual 

por convenção das partes, posto que tal medida se traduz em verdadeiro 

negócio jurídico processual, sendo imprescindível que a relação jurídica 

processual esteja prévia e devidamente estabelecida. Acerca do tema, os 

professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam 

que “Não se pode pleitear a suspensão do processo pela convenção das 

partes se o réu não foi nem sequer citado, não se constituindo a relação 

jurídico-processual que permitiria o pedido de suspensão consensual (2.º 

TACivSP, 10.ª Câm., Ag 678293-0/4, rel. Juiz Soares Levada, v.u., j. 

7.2.2001)”.[1] Ademais, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

antes da angularização processual, prevendo novas formas e prazos 

para o pagamento do débito, cuja mora é condição sine qua non para 

admissibilidade e processamento da ação de busca e apreensão, revela a 

perda superveniente do interesse de agir, visto que a ação não é mais 

necessária, ao menos nos moldes em que foi inicialmente ajuizada. Nesse 

sentido, cito os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUPERAÇÃO 

DA SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO 

ACORDO. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A celebração de acordo no curso da atividade de 

conhecimento (busca e apreensão) importa a superação da situação 

inicial de inadimplemento, tornando, com isso, a medida de busca e 

apreensão despida de utilidade e necessidade, conduzindo, assim, à 

extinção do processo por ausência de interesse processual. Precedentes. 

2. Revelando-se nítida a perda superveniente do interesse de agir, em 

razão de acordo extrajudicial realizado anteriormente à citação, não se 

aplicando o disposto no art. 313, II do CPC, carece de respaldo jurídico o 

pedido de suspensão do processo antes do aperfeiçoamento da relação 

jurídico-processual. 3. Em se tratando de atividade de conhecimento 

(busca e apreensão), não se mostra apropriada a suspensão do 

processo por tempo suficiente ao adimplemento do acordo, uma vez que a 

regra do art. 922 do CPC tem aplicação detida à atividade de execução. 4. 

Apelo conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1216330, 

07052325620198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data 

de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de 

angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor 

quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio 

necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da 

citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da 

avença. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT, Acórdão 1203283, 

07035194620198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma 

Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019) Com 

efeito, denota-se que advindo acordo extrajudicial antes da citação da 

parte adversa, outro caminho não há senão a extinção do processo em 

razão da perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Sem honorários, eis que não foi efetivada a angularização 

processual. Publique-se no DJe, intimando-se as partes e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado 

[livro eletrônico]/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3. Ed. – 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001813-26.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. G. (REQUERIDO)

 

Intimar o(a) Advogado(a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, por meio do 

sistema de arrecadação http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme 

provimento nº 7/2017-CGJ/TJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002383-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. C. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. (RÉU)

L. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002383-12.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Ante a 

falta de documentos hábeis para análise do requerimento de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, INTIME-SE o polo ativo para apresentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício, os 

seguintes documentos: i) Cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal e de eventual 

cônjuge/convivente; ii) Certidão de busca nos cartórios locais acerca da 

existência de imóveis em seu nome e de eventual cônjuge/convivente; iii) 

Certidão emitida pelo Detran acerca dos veículos registrados em seu nome 

e de eventual cônjuge/convivente; iv) Cópia dos extratos bancários dos 

últimos três meses de todas as contas de sua titularidade e de eventual 

cônjuge/convivente; v) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito 

dos últimos três meses de sua titularidade e de eventual 

cônjuge/convivente. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000714-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL MENEZES MACHADO OAB - MT26002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FÁTIMA ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000714-21.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de divórcio com partilha de bens ajuizada por JOÃO JOSÉ 

BARBOSA em face de MARIA DE FÁTIMA ALVES BARBOSA, já 

qualificados nos autos. Narra a exordial que as partes contraíram 

matrimônio em 24 de novembro de 1984, sob o regime de comunhão 
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parcial de bens e encontram-se separados de fato há aproximadamente 

10 (dez) anos. Durante a união adquiriram um bem imóvel e tiveram 03 

(três) filhos, todos maiores de idade e capazes. No despacho inicial, foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a remessa dos 

autos ao CEJUSC para tentativa de mediação. Na audiência de mediação 

as partes acordaram quanto ao término do vínculo conjugal e a partilha do 

bem imóvel descrito na exordial. Não há pedido de assistência financeira 

mútua entre os requerentes. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 

13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da 

Constituição da República, tornou-se desnecessária a demonstração do 

lapso temporal da separação de fato do casal, para a decretação do 

divórcio. O requerente apresentou cópia de sua certidão de casamento 

junto com a exordial (Id 19433613). Dessa forma, deve ser acolhida a 

pretensão das partes. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes e DECRETO o divórcio de JOÃO JOSÉ 

BARBOSA e MARIA DE FÁTIMA ALVES BARBOSA. E, em consequência, 

julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES. Custas 

pelo requerente (art. 90, § 3°, NCPC), cuja cobrança ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para as averbações junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se o processo, com as anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANTANA CAMILOTTI (EXECUTADO)

MARIA ODETE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000176-40.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de execução de execução de título extrajudicial ajuizada pela 

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena-AJES, 

fundamentada em contrato de prestação de serviços educacionais 

celebrado com a ré, objetivando o recebimento das parcelas vencidas e 

não pagas. Contudo, após a citação da parte executada, as partes 

transigiram para pôr fim à ação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve Relato. DECIDO. Denota-se que as partes, sabiamente, 

transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo 

extrajudicial de Id n. 21404907. Conforme preceitua o atual Código Civil, em 

seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação 

consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões 

mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, 

prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser 

homologada, extinguindo-se o processo respectivo com resolução do 

mérito. No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente 

capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Cabível, pois, a sua 

homologação judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

termo de acordo acostado de Id n. 21404907 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito. Honorários nos termos do acordo. Custas pela parte executada. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e mantenha o 

feito arquivado provisoriamente até quitação integral das custas 

processuais. Uma vez quitadas, ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANTANA CAMILOTTI (EXECUTADO)

MARIA ODETE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000176-40.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de execução de execução de título extrajudicial ajuizada pela 

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena-AJES, 

fundamentada em contrato de prestação de serviços educacionais 

celebrado com a ré, objetivando o recebimento das parcelas vencidas e 

não pagas. Contudo, após a citação da parte executada, as partes 

transigiram para pôr fim à ação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve Relato. DECIDO. Denota-se que as partes, sabiamente, 

transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo 

extrajudicial de Id n. 21404907. Conforme preceitua o atual Código Civil, em 

seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação 

consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões 

mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, 

prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser 

homologada, extinguindo-se o processo respectivo com resolução do 

mérito. No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente 

capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Cabível, pois, a sua 

homologação judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

termo de acordo acostado de Id n. 21404907 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito. Honorários nos termos do acordo. Custas pela parte executada. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e mantenha o 

feito arquivado provisoriamente até quitação integral das custas 

processuais. Uma vez quitadas, ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001322-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

1001322-19.2019.8.11.0025 REQUERENTE: CRISTIANA RIBEIRO WENDER 

Advogado do(a) REQUERENTE: HILONES NEPOMUCENO - MT0014764A 

REQUERIDO: NATALINO AFONSO DE CARVALHO Vistos, etc. A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Com efeito, não 

há óbice ao acolhimento do pedido, posto que a parte ré sequer foi citada. 

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Custas pela autora, cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 
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termos do art. 98, § 3º do CPC/2015. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Intime-se a autora. Preclusa a via recursal, 

certifique-se e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. DAIANE 

MARILYN VAZ Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000642-34.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. A. D. J. (REQUERENTE)

A. M. T. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000642-34.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação para homologação de divórcio consensual proposta por CÉLIA 

REGINA AUGUSTA DE ALMEIDA e ANTONIO MARCOS TELES DE 

ALMEIDA, já qualificados nos autos. Narra a exordial que as partes 

contraíram matrimônio em 01 de julho de 1994, sob o regime de comunhão 

parcial de bens e encontram-se separados de fato há aproximadamente 

12 (doze) anos. Durante a união não tiveram filhos. Não há bens a 

partilhar, bem como não há pedido de assistência financeira mútua entre 

os requerentes. Acostados a inicial vieram os documentos digitalizados. É 

o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Com a edição 

da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que alterou a 

redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, tornou-se 

desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação de fato 

do casal, para a decretação do divórcio. Os requerentes apresentaram 

cópia de sua certidão de casamento junto com a exordial (Id 19166331). 

Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e DECRETO o 

divórcio de CÉLIA REGINA AUGUSTA DE ALMEIDA e ANTONIO MARCOS 

TELES DE ALMEIDA. E, em consequência, julgo extinto o processo, com 

exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

CÉLIA REGINA AUGUSTA DE JESUS. Custas pelos requerentes (art. 90, § 

2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

o mandado e ofício que se fizer necessário para a averbação junto ao 

ofício competente, certifique-se e arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001506-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS BERNARDI (EXECUTADO)

JOSE ALCIR PAULINO (EXECUTADO)

J. M. BERNARDI - ME (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora para requerer o que entender por direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000855-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GONCALVES DE MORAES (RÉU)

LUIZ CARLOS GARCIA (RÉU)

 

CERTIDÃO INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA 

PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA MARGEADA DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais ) EM FAVOR DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EDIMILSO DE 

OLIVEIRA, Pelo CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. JUINA, 08 DE Janeiro DE 2020. LEIDIANE 

CORREIA DASILVA TÉCNICA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000713-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DO CARMO SILVA (AUTOR(A))

JOSE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000713-07.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 45.600,00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE SOUZA DA SILVA Endereço: Avenida JK, 5874, Setor 

Industrial, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: JULIANA DO CARMO SILVA 

Endereço: Avenida JK, 5874, Setor Industrial, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA 

LTDA Endereço: Rua Gov Filinto Müller, sn, quadra 43, Setor Industrial, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a matrícula do imóvel em 

discussão ou informar o nome de todos o proprietário constante na 

referida matrícula. JUÍNA, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001707-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001707-98.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de execução de alimentos ajuizada por GABRIEL CELESTINO 

VIEIRA LEÃO representado por sua genitora Mirian da Silva Vieira em face 

de EDVALDO LEÃO, já qualificados nos autos. O requerente, em Id 

17666247, pugnou pela reconsideração do despacho inicial, o qual 

determinou que ele emendasse a inicial. Considerando o art. 197, II, do 

Código Civil, o qual dispõe que não corre prescrição entre ascendentes e 

descendentes, durante o poder familiar e, tendo em vista que o autor ainda 

não atingiu a maioridade, DEFIRO o pedido de reconsideração de Id 

17666247, e por conseguinte, RECEBO a petição inicial, porque presentes 

os requisitos dos artigos 319, NCPC e 2º e 3º, Lei 5.478/68. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Na forma do artigo 513, §2º do CPC, CITE-SE 

o executado EDVALDO LEÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor de R$ 104.979,37 (cento e quatro mil novecentos e setenta e nove 

reais e trinta e sete centavos), devidamente corrigido até a data do efetivo 

pagamento e acrescido das custas, se houver. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 

Certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 
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523, a parte exequente poderá requerer diretamente à Serventia a 

expedição de certidão, nos termos do artigo 528, § 1º c/c art. 517, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código 

de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Juína/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000264-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERTON HOFFMANN (RÉU)

 

Intima-se a parte autora para requerer o que entender por direito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001709-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA CAMPOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRA ALVES DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

JOSÉ VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001709-68.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

EFIGENIA CAMPOS MOREIRA REQUERIDO: JOSÉ VIEIRA DA SILVA, 

VALDOMIRA ALVES DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. 1. Recebo a 

emenda à inicial apresentada (Id n. 19872228) e determino a alteração do 

polo ativo para constar apenas o Sr. SINÉZIO SANTOS MOREIRA, o qual é 

filho dos falecidos. Retifique-se os dados no Sistema. 2. Defiro a abertura 

do inventário dos bens deixados por JOSÉ VIEIRA DA SILVA (falecido em 

24/09/1989) e por VALDOMIRA ALVES DOS SANTOS SILVA (falecida em 

20/04/2011) e determino o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária ao final do processo, pois, em se tratando de inventário e até 

prova em contrário, cumpre ao espólio o pagamento das referidas 

despesas[1]. 3. Nomeio como inventariante o Sr. SINÉZIO SANTOS 

MOREIRA que, intimado(a) da nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) 

dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, 

NCPC). 4. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o 

compromisso, fará o inventariante as primeiras declarações, das quais se 

lavrará termo circunstanciado (art. 620, NCPC). 5. Feitas as primeiras 

declarações, citem-se, para os termos do inventário e da partilha, os 

herdeiros não representados, o Ministério Público e a Fazenda Pública 

Nacional, Estadual e Municipal (art. 626, NCPC). 6. Concluídas as citações, 

abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) 

dias, para dizerem sobre as primeiras declarações (art. 627, NCPC). 7. 

Ciência ao Ministério Público. 8. Após, volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 5 de julho de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] 

APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. 

INVENTÁRIO. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles 

que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, 

sem comprometimento do próprio sustento. Para fins de concessão da 

assistência judiciária gratuita, exige-se comprovação de situação 

compatível com o benefício postulado. Tratando-se de inventário, as 

custas processuais devem ser suportadas pelos bens do espólio, não 

pelos herdeiros, descabendo a concessão do benefício legal quando o 

patrimônio é suficiente para arcar com as despesas do processo. (TJMT, 

Ap 51953/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000914-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. P. D. P. (EXECUTADO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002154-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDES FATIMA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente (IMPETRADO)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYMARA FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYMARA FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001152-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. D. (REQUERIDO)

E. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA (CUSTOS LEGIS)

 

.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001046-85.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA MARIA FURTADO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS REIS DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1001046-85.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ANA MARIA FURTADO FERREIRA Endereço: Avenida 

Quatro de Julho, 1234, Lote 2, Quadra 19, Centro, CASTANHEIRA - MT - 

CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: NELSON DOS REIS DA SILVA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a matrícula de cartório do imóvel 

ou a certidão de inteiro teor e ônus do mesmo, ou informe quais o(s) 

nome(s) constam como proprietário(s) do imóvel nesses documentos. 

JUÍNA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001707-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. (EXECUTADO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000418-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU KALCOVIK (AUTOR(A))

SALETE CAVIQUIOLI KALCOVIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000418-33.2018.8.11.0025 AUTOR(A): TADEU 

KALCOVIK, SALETE CAVIQUIOLI KALCOVIK RÉU: COOPERATIVA 

AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA Vistos, etc. Entendo que a inicial 

merece complementação. Explico. À luz do artigo 320 do Novo Código de 

Processo Civil, a petição inicial deverá estar instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. No caso destes autos cuida-se de 

ação de usucapião de imóvel rural, a qual deve ser instruída com 

documentos capazes de individualizar o imóvel usucapiendo, nos termos 

do art. 225, § 3º da Lei de Registros Públicos – Lei n. 6.015/1973. Assim, 

considerando a lei de registros públicos e o Prov. 09/2017-CGJ-MT, 

INTIME(M)-SE a(s) parte(s) requerente(s) para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, apresentar(em): a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra 

do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma da Cadeia Dominial; c) Matrícula 

do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando 

houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com 

elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados 

cartográficos de acordo com a norma técnica de georreferenciamento 

vigente ou a que lhe substituir; e) Mídia digital contendo os seguintes 

arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal limpa (em 

formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em formato 

PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS); f) ART/CREA. 

Os documentos acima descritos deverão ser apresentados em 04 (quatro) 

vias, a serem entregues em mãos do Gestor Judicial, sendo uma para 

instruir a ação e as demais para remessa às procuradorias públicas. Por 

fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo 60 (sessenta) 

dias, prazo suficiente para a parte requerente providenciar a 

documentação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 1 de 

julho de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000087-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI BORGES (RÉU)

SERGIO MARCUSSI MORALES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000087-17.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 23.448,64 

ESPÉCIE: [VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: AV GABRIEL 

MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CLAUDINEI BORGES Endereço: Rua Hemílio Ortega 

Hernandes, 2524, Centro, MARIALVA - PR - CEP: 86990-000 Nome: 

SERGIO MARCUSSI MORALES Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

nos autos o pagamento das custas e taxas judiciárias, conforme certidão 

de id nº 20467975. JUÍNA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001442-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INES COELHO MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (RÉU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 09/03/2020 08:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001314-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

J. C. PEREIRA - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ONILDA DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1001314-13.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 51.266,33 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Endereço: Avenida Mato Grosso, 316, centro, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: J. C. PEREIRA - COMERCIO - ME 

Endereço: Avenida Londrina, n.º 967, Bairro Módulo 5, Setor F, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 Nome: JOSE CARLOS PEREIRA Endereço: Avenida 
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Londrina, n.º 967, 967, Módulo 5, Setor F, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

Nome: ONILDA DE SOUZA GONCALVES Endereço: Avenida Londrina, n.º 

967, 967, Bairro Módulo 5, Setor F, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher e comprovar nos autos a diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento da decisão de ID nº 18515120. JUÍNA, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000937-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscais Sanitárias do Dep. Vig. Sanitária de Juína (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000937-42.2017.8.11.0025 IMPETRANTE: JOSE DIVINO DE 

SOUZA - ME IMPETRADO: FISCAIS SANITÁRIAS DO DEP. VIG. SANITÁRIA 

DE JUÍNA Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança em que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. Analisando os autos, 

observa-se que o impetrado foi devidamente intimado para manifestar-se 

acerca do pedido de desistência, mas permaneceu inerte, nada opondo, 

não havendo, portanto, óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do NCPC, razão por que revogo a medida liminar 

deferida e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Intimem-se as partes e uma vez preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 11 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000937-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscais Sanitárias do Dep. Vig. Sanitária de Juína (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000937-42.2017.8.11.0025 IMPETRANTE: JOSE DIVINO DE 

SOUZA - ME IMPETRADO: FISCAIS SANITÁRIAS DO DEP. VIG. SANITÁRIA 

DE JUÍNA Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança em que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. Analisando os autos, 

observa-se que o impetrado foi devidamente intimado para manifestar-se 

acerca do pedido de desistência, mas permaneceu inerte, nada opondo, 

não havendo, portanto, óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do NCPC, razão por que revogo a medida liminar 

deferida e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Intimem-se as partes e uma vez preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 11 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001142-71.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO PEDRO PINTO, 

aduzindo que a sentença de Id 11489958 apresentou omissão quanto à 

análise da tutela de urgência. Em seguida vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, recebo os presentes embargos de 

declaração, em razão de sua tempestividade (Id 13979407), sendo assim, 

passo à análise do mérito. Segundo dicção do art. 1.022 do NCPC, cabem 

embargos de declaração quando houver na decisão impugnada 

obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou a requerimento, bem como a existência de 

erro material. No presente caso, assiste razão ao embargante, pois a 

sentença de Id 11489958 deixou de apreciar o pedido de antecipação da 

tutela, para que seja determinada a implantação imediata do benefício 

previdenciário ora concedido. Ante o exposto, acolho os presentes 

embargos para sanar a omissão e acrescentar à sentença proferida em Id 

11489958, o seguinte parágrafo: “Quanto ao pedido de tutela de urgência, 

os requisitos para sua concessão se mostram presentes, pois não há que 

se falar mais em probabilidade do direito, mas sim no evidente direito do 

requerente, haja vista que os pedidos iniciais foram julgados procedentes. 

Quanto ao periculum in mora este emerge da própria natureza alimentar do 

benefício previdenciário. Portanto, preenchidos os requisitos legais 

concedo a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do 

benefício.” Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001142-71.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO PEDRO PINTO, 

aduzindo que a sentença de Id 11489958 apresentou omissão quanto à 

análise da tutela de urgência. Em seguida vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, recebo os presentes embargos de 

declaração, em razão de sua tempestividade (Id 13979407), sendo assim, 

passo à análise do mérito. Segundo dicção do art. 1.022 do NCPC, cabem 

embargos de declaração quando houver na decisão impugnada 

obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou a requerimento, bem como a existência de 

erro material. No presente caso, assiste razão ao embargante, pois a 

sentença de Id 11489958 deixou de apreciar o pedido de antecipação da 

tutela, para que seja determinada a implantação imediata do benefício 

previdenciário ora concedido. Ante o exposto, acolho os presentes 

embargos para sanar a omissão e acrescentar à sentença proferida em Id 

11489958, o seguinte parágrafo: “Quanto ao pedido de tutela de urgência, 

os requisitos para sua concessão se mostram presentes, pois não há que 

se falar mais em probabilidade do direito, mas sim no evidente direito do 

requerente, haja vista que os pedidos iniciais foram julgados procedentes. 

Quanto ao periculum in mora este emerge da própria natureza alimentar do 

benefício previdenciário. Portanto, preenchidos os requisitos legais 

concedo a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do 

benefício.” Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 
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VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002937-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E D SEMENSATO COMERCIO E TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

ELIDIO DOMINGOS SEMENSATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002937-44.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Intime-se 

o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001318-79.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI-JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001318-79.2019.8.11.0025. Vistos etc. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de ação previdenciária de 

restabelecimento de licença saúde (auxílio-doença) c/c posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de 

tutela proposta por FRANCISCO CARLOS PEREIRA em desfavor de 

PREVI-JUINA. Aduz o autor, em síntese, que de 2012 à 2017 exerceu 

função de motorista II. Alega que devido a problemas de saúde ficou 

incapacitado de exercer suas funções, assim requereu o benefício de 

auxílio-doença em 12.01.2016, houve a realização de perícia e o 

deferimento do pedido. Após o último requerimento para prorrogação do 

benefício, o qual ocorreu em 15.06.2017, o requerente apresentou na data 

da avaliação pericial laudos e atestados de médico especialista particular 

solicitando o afastamento do trabalho. Realizado o diagnóstico, o perito 

municipal solicitou que o autor retornasse ao trabalho exercendo outra 

função, contudo o requerente pediu exoneração do cargo por não ter 

condições de exercer a atividade. Diante do exposto, requer liminarmente 

o restabelecimento do benefício de licença-saúde e sua posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. Acostados à inicial vieram 

documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O Novo Código de Processo Civil 

(Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o autor pela 

existência de periculum in mora, indispensável é o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesta esteira, para fins de 

concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além 

de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem. Com o novo 

Código de Processo Civil, foi adotado o conceito de “probabilidade do 

direito”. Consoante ensina Luiz Guilherme Marinoni, a probabilidade é 

aquela: “Que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. 

O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

tutela provisória.” Na espécie, conquanto a parte autora tenha 

apresentado documentos, sob um juízo de cognição sumária, entendo que 

tais documentos não caracterizam prova inequívoca do direito por ela 

invocado, sendo necessário, portanto, dilação probatória, a fim de se 

verificar a presença dos requisitos previstos na legislação previdenciária 

para a concessão do benefício ora pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela antecipada. Deixo de designar audiência preliminar de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude de o réu ser ente 

público, não podendo, em regra, transacionar. Cite-se a parte requerida, 

com as advertências legais para, querendo e no prazo legal, responder a 

presente ação. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares ou 

documentos, intime-se a autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Na sequência, intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Após, conclusos para saneamento. Intimações e 

diligências necessárias. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER WILLY KISCHKEL (AUTOR(A))

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo:  1001370-75.2019.8.11.0025 AUTOR(A) : 

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP, WALTER WILLY KISCHKEL 

RÉU: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO 

Vistos, etc. Cuida-se de ação anulatória de auto de infração com pedido 

liminar e indenização por danos morais proposta por Cotriguaçu 

Motosserras Ltda. EPP em desfavor do Instituto de Pesos e Medidas do 

Estado de São Paulo, a qual aportou neste juízo em virtude de declínio de 

competência proferido pelo juízo da Subseção Judiciária de Juína. A 

empresa requerente narra que exerce suas atividades na cidade de 

Juína/MT e região e utiliza caminhões de pequeno porte para efetuar 

entregas aos seus clientes. Informa que um de seus caminhões (Placa 

EJW3022/SP, Renavam 00159731526, Chassi 9BWA952P29R945483, 

Modelo VW 8.150E Delivery) foi autuado pelo instituto requerido no 

município de Araçatuba-SP, o que resultou no processo IPM – SP n° 

52613.014701/2016-97. Aduz, contudo, que o referido veículo nunca 

circulou no estado de São Paulo, muito menos no município de Araçatuba. 

Narra que apresentou defesa administrativa, mas sua defesa não foi 

acolhida e, consequentemente, o requerido lançou seu nome na dívida 

ativa e apontou o débito para o protesto, conforme documento de protesto 

n. 142.192. Assim, a requerente questiona a legalidade do auto de 

infração lavrado pelo requerido, objetivando a declaração de sua nulidade. 

Em sede liminar, pugna pela suspensão da inscrição na Dívida Ativa da 

União, referente ao “termo de inscrição em Dívida Ativa n. 58, de 

11.05.2019”, bem como pela suspensão do protesto n. 142192. É o 

relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre observar que o crédito em questão, 

inscrito em dívida ativa, não possui natureza tributária, pois se originou de 

multa administrativa aplicada pelo IPEM-SP, bem como que os pedidos 

liminares consistentes na suspensão de sua exigibilidade e na sustação 

do protesto possuem natureza cautelar. Por se tratar de crédito 

não-tributário, inexiste previsão legal para suspensão da exigibilidade, 

razão por que aplica-se, por analogia, o art. 151 do Código Tributário 
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Nacional. Nesse sentido, TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

CAUTELAR – AMBIENTAL – MULTA ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO – 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES – 

INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO – 

TERMO DE COMPROMISSO EM PLENA VIGÊNCIA - SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 

DO ART. 151 COMBINADO COM O ART. 273, I E II, E §7º DO CPC. DECISÃO 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Inexistente previsão legal expressa 

para a suspensão da exigibilidade de créditos não-tributários, aplica-se, 

por analogia, as regras do artigo 151 do Código Tributário Nacional 

combinado com o artigo 273, incisos I e II, e parágrafo 7º, do CPC.O art. 

127 do Código Estadual do Meio Ambiente, instituído pela Lei Complementar 

nº 38, de 21 de novembro de 1995, dispõe que, celebrado o Termo de 

Ajustamento de Conduta, resta suspensa a exigibilidade da multa 

administrativa, de sorte que não pode o auto de infração dar suporte a 

qualquer execução fiscal enquanto não caracterizado, concretamente, o 

descumprimento do termo, seja pelo decurso de prazo, seja pela não 

implantação integral das medidas. (N.U 0146166-33.2014.8.11.0000, AI 

146166/2014, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no 

DJE 18/05/2015) A possibilidade de protesto da CDA está prevista no 

artigo 1º, parágrafo único da Lei n. 9.492/2017, pelo que, nesse particular, 

não há qualquer ilegalidade. Depreende-se das alegações lançadas na 

exordial que a empresa requerente pretende combater a regularidade do 

próprio auto de infração e, por conseguinte, a validade da constituição do 

crédito não-tributário instrumentalizado no título protestado. Contudo, 

impossível aferir de forma cautelar e liminarmente se houve irregularidade 

na constituição do crédito, isto é, impossível a este Juízo reconhecer, em 

fase de cognição sumária, a existência do fumus boni iuris sem analisar o 

mérito e o conjunto probatório. Quanto ao periculum in mora, melhor sorte 

não assiste à requerente, eis que lançou apenas o típico argumento 

genérico de “perda de crédito na praça”. Em outras palavras, não 

demonstrou a existência de uma situação concreta capaz de lhe causar 

prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausente a 

demonstração satisfatória dos requisitos - fumus boni iuris e periculum in 

mora – e sem a comprovação da existência de qualquer causa 

suspensiva da exigibilidade (art. 151, CTN) – a exemplo do depósito 

integral do valor inscrito em dívida ativa – inviável a concessão da liminar. 

A propósito, TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR — 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO — CDA – POSSIBILIDADE DECADÊNCIA DE 

PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INOCORRÊNCIA - FUMUS BONI JURIS 

— AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Hodienarmente é perfeitamente 

possível o protesto das certidões de dívida ativa, nos termos do que prevê 

o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492/1997. O protesto, além de 

representar instrumento para constituir em mora e/ou comprovar a 

inadimplência do devedor, é meio alternativo e legal conferido à Fazenda 

Pública para exigir o cumprimento da obrigação. O deferimento da tutela 

cautelar demanda a existência da plausibilidade do direito invocado (fumus 

boni juris) e da irreparabilidade ou difícil reparação de dano (periculum in 

mora). A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de 

liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da 

exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz 

em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – 

CDA. Recurso não provido. (N.U 0004728-48.2016.8.11.0000, ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) 

Estando, portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da 

liminar, INDEFIRO os PEDIDOS LIMINARES. Cite-se e intime-se o requerido 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (autarquia estadual) 

para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Cite-se e 

intime-se o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO (autarquia federal) para manifestar se possui interesse na lide. 

Às providências. Juína/MT, 20 de agosto de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001847-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR BECOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR BECOSKI (REQUERIDO)

 

..

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001808-04.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE REGINA BORGHETTI (REQUERENTE)

SILMARA BORGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

....

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001149-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DA SILVA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DE CASTRO FILHO (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO (IMPETRADO)

 

...

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCENIR ARAGAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI-JUINA (REQUERIDO)

 

...

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001117-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. N. (EXEQUENTE)

T. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. S. (EXECUTADO)

 

....

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000256-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE POLIANE COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

IVANIL DOMINGUES DA COSTA (EXECUTADO)
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ARRIGO RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000256-72.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ARRIGO RESTAURANTE LTDA - ME, ALINE 

POLIANE COSTA DE OLIVEIRA, IVANIL DOMINGUES DA COSTA Vistos, 

etc. Mantenho a sentença de Id. 20983187 no que se refere à baixa do 

SerasaJud, pois, repito, não há nos autos qualquer determinação judicial 

para inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes 

e/ou anotação da existência da ação. Aliás, este juízo sequer utiliza o 

Serasajud! Em outras palavras, se há anotação, esta não foi realizada pelo 

Poder Judiciário, ao menos por este juízo não foi. Assim, incumbe ao 

exequente descobrir quem promoveu a anotação da ação para, a partir 

daí, diligenciar no sentido de dar baixa. Porém, para evitar prejuízo ao 

executado, que celebrou acordo no curso da ação, determino que seja 

expedido ofício ao Serasa determinando que seja dada baixa à eventual 

anotação da existência da presente ação no nome/dados do executado. 

Empós, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 20 de agosto de 2019. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001824-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON GENÉSIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001824-89.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Recebo a 

exordial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, conforme art. 

98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. Diante das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela requerente (art. 344, CPC). Às 

providências. Juína/MT, 01 de julho 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001024-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BENEDITO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001024-95.2017.8.11.0025 AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA RÉU: MARCOS BENEDITO DA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de ação civil pública ambiental. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, revogo, em parte, o despacho inicial apenas 

para afastar, por ora, a determinação de remessa do feito ao CEJUSC. 

Desta feita, cite(m)-se o(s) réu(s) para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de juntada 

aos autos do mandado cumprido, fazendo constar que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos 

requerentes (art. 344, CPC). Apresentada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e intime-se o requerente para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Juína/MT, 2 de 

julho de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002657-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1002657-73.2019.8.11.0025. Vistos etc. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de ação previdenciária 

proposta por MILTON FRANCISCO DE SOUSA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS requerendo a concessão do 

auxílio-doença por acidente de trabalho e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela. Aduz o 

requerente, em síntese, que foi vítima de acidente de trabalho em 

26.06.2018, encontrando-se incapacitado a exercer suas atividades 

laborativas. Solicitou o benefício de auxílio-doença em 19.06.2019, 

compareceu à perícia médica, mas não foi reconhecido o direito ao 

recebimento do benefício. É O RELATÓRIO. DECIDO. O Novo Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas 

espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme 

artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o 

autor pela existência de periculum in mora, indispensável é o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC 

(tutela de urgência), que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesta 

esteira, para fins de concessão da liminar buscada, de natureza 

antecipatória, exige-se, além de probabilidade do direito capaz de 

convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações, que a 

espera para prolação do provimento final acarrete perigo de dano à parte, 

ou, ainda, que exista risco ao resultado útil do processo. No mais, não se 

pode olvidar da necessidade de que o provimento antecipatório seja 

dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois 

bem. Com o novo Código de Processo Civil, foi adotado o conceito de 

“probabilidade do direito”. Consoante ensina Luiz Guilherme Marinoni, a 

probabilidade é aquela: “Que surge da confrontação das alegações e das 

provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a 

hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de 

refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito 

é provável para conceder tutela provisória.” Na espécie, conquanto o 

autor tenha apresentado documentos, sob um juízo de cognição sumária, 

entendo que tais documentos não caracterizam prova inequívoca do 

direito por ele invocado, sendo necessário, portanto, dilação probatória, a 

fim de se verificar a presença dos requisitos previstos na legislação 

previdenciária para a concessão do benefício ora pleiteado. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em 

virtude de o réu ser ente público, não podendo, em regra, transacionar. 

Cite-se a parte requerida, com as advertências legais para, querendo e no 

prazo legal, responder a presente ação, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares ou documentos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, 

intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Após, conclusos para saneamento. Intimações e diligências necessárias. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1000276-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLANE HUNGRIA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE PAULA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000276-92.2019.8.11.0025. Vistos. Ao Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para manifestação. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001090-07.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZENI LIMA DA COSTA (EXECUTADO)

ELBSON COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001090-07.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: ELBSON COSTA SILVA, ELZENI LIMA DA 

COSTA Vistos, etc. 1. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 2. Cite(m)-se o (a) (s) 

executado (a) (s), conforme requerido na exordial, para pagar a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo no patamar de dez por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação. 3. Caso o (a) (s) executado (a) (s) possua(m) cadastro na forma 

do art. 246, §1º e art. 1.051 do Novo Código de Processo Civil, a citação 

deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 4. Do mandado 

ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e 

avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado. 5. Não encontrado (a) (s) o (a) (s) executado (a) (s), 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Novo Código de Processo Civil. 6. Nos 

termos do art. 212, § 2º do NCPC, as citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses e nos feriados ou dias 

úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 7. O (a) (s) executado (a) (s) 

deverá (ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Novo 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

8. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil. 9. Alternativamente, 

no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor 

total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. 10. Fica(m) o (a) (s) executado (a) (s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte exequente, além de outras penalidades previstas 

em lei. 11. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizado o (a) (s) executado (a) (s), deverá, na primeira oportunidade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Novo Código de Processo 

Civil. 12. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar 

a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou 

semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 13. Registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento de 

eventuais taxas, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. 

14. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações 

e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Às providências. Juína/MT, 29 de julho de 2019. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. N. D. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001534-74.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença relativo ao pagamento das parcelas 

alimentares não pagas pelo executado Ademir de Oliveira. Em Id 17759136 

a exequente informa o falecimento do executado e requer a suspensão do 

feito a fim de que seja regularizado o polo passivo. Considerando que já 

decorreu o prazo máximo que poderia ser fixado para a suspensão do 

feito (06 meses), INDEFIRO o pedido de suspensão. INTIME-SE a parte 

exequente para regularização do polo passivo, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-26.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BATISTA SABOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000013-26.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Ante a 

falta de documentos hábeis para análise do requerimento de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, INTIME-SE o polo ativo para apresentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício, os 

seguintes documentos: i) Cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal e de eventual 

cônjuge/convivente; ii) Certidão de busca nos cartórios locais acerca da 

existência de imóveis em seu nome e de eventual cônjuge/convivente; iii) 

Certidão emitida pelo Detran acerca dos veículos registrados em seu nome 

e de eventual cônjuge/convivente; iv) Cópia dos extratos bancários dos 

últimos três meses de todas as contas de sua titularidade e de eventual 

cônjuge/convivente; v) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito 

dos últimos três meses de sua titularidade e de eventual 

cônjuge/convivente. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000903-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LINHARES FERREIRA OAB - 305.057.608-19 (PROCURADOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

J. G. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

B. V. C. P. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000903-33.2018.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação execução de alimentos ajuizada pelo Ministério Público Estadual na 

condição de substituto processual da infante VITÓRIA CARDOSO PEREIRA 

em face de JOCEMAR GONÇALO PEREIRA, já qualificados nos autos. 

Adveio aos autos a informação de que a infante passou a residir com sua 

genitora no município de Várzea Grande/MT e requereu-se a remessa dos 

autos àquela comarca. É o breve relato. Decido. A competência para 

dirimir as questões referentes à criança e o adolescente é a do foro do 

domicílio de quem já exerce a guarda ou, à falta dos genitores, pelo lugar 

onde se encontra o infante, conforme preleciona o artigo 147, inciso I e II, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável. Se não bastasse, segundo entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, a regra de competência prevista no 

dispositivo acima transcrito tem natureza de competência absoluta, haja 

vista a aplicabilidade do princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, segundo o qual a fixação da competência deve ser norteada 

no fito de melhor proteger o interesse dos menores de idade. A propósito, 

trago à baila o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETENCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. 

ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA 

GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA 

PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE 

ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do 

CPC, a competência determina-se no momento da propositura da ação e, 

em se tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a 

criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF.” 

(CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). Portanto, deve ser aplicado de 

forma preponderante o princípio do juiz imediato, previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente-ECA. Assim, o foro competente para ações e 

procedimentos envolvendo interesses, direitos e garantias previstos no 

próprio ECA é determinado pelo local onde o menor tem convivência 

familiar e comunitária habitual, o intuito máximo do princípio do juízo 

imediato está em que, pela proximidade com o menor, é possível atender 

de maneira mais eficaz aos objetivos colimados pelo ECA, bem como 

entregar-lhe a prestação jurisdicional de forma rápida e efetiva, por meio 

de uma interação próxima entre o juízo, os infantes e seus pais ou 

responsáveis. No caso, verificando que o requerente passou a residir em 

outro município (Id 24287320), declaro-me incompetente para processar e 

julgar a presente demanda, razão pela qual DECLINO A COMPETÊNCIA 

para a Comarca de Várzea Grande/MT para apreciação do feito. 

Remetam-se os autos para Comarca de Várzea Grande /MT. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002937-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E D SEMENSATO COMERCIO E TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

ELIDIO DOMINGOS SEMENSATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002937-44.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Intime-se 

o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-49.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000005-49.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se de 

execução de honorários ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e 

endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. De fato, a questão em 

debate está afeta à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009 e art. 1º, inc. II 

da Resolução n. 004/2014/TP/TJMT. Isso posto, considerando que o valor 

atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito e 

DECLINO A COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Juína, eis que por força do art. 1º, da Resolução n. 004/2014/TP, 

passou a atuar na condição de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei Federal n. 12.153/2009. Redistribua-se e remeta-se o feito 

ao Juizado Especial Cível de Juína, com as nossas homenagens. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001111-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

S. J. D. S. M. (EXEQUENTE)

I. V. S. M. (EXEQUENTE)

W. C. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOHNY CARVALHO MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001111-17.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Antes de 

analisar o pedido de Id 16156623, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Após, conclusos com a marcação URGENTE. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000607-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000607-45.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. Devirge Myda Rikbaktatsa ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de Olé Consignado 

(Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A), já qualificados nos autos, 

fundamentando que é aposentada e, ao consultar a situação de seu 

benefício previdenciário, constatou que haviam descontos advindos de 

empréstimos consignados que foram realizados sem qualquer solicitação 

de sua parte. Aduz que o empréstimo consignado está representado no 

contrato de n. 10829808, no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), a 

ser pago em 36 parcelas de R$ 14,47, mediante desconto mensal em folha 

de pagamento. Informa, ainda, que na data da distribuição da ação já 

haviam sido descontadas 36 parcelas, totalizando o montante de R$ 

520,92. A inicial veio instruída com os seguintes documentos: (i) 

procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) declaração de hipossuficiência 

financeira e (iv) extrato do benefício previdenciário. Os benefícios da 

justiça gratuita foram deferidos no despacho inicial. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, (i) a 

necessidade de retificação do polo passivo para constar apenas o Banco 

Bonsucesso S/A, haja vista que o contrato discutido na presente ação 

não foi objeto de cessão de crédito para o Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A e (ii) impugnação à concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. No mérito, alegou a ocorrência da prescrição, bem como a 

regularidade e validade do negócio jurídico, inexistência de danos morais e 

ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores já 

descontados do benefício previdenciário da requerente. Tentada a 

mediação, esta restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. A 

requerente impugnou a contestação argumentando, em síntese, que a 

parte requerida não demonstrou que a contratação é válida, eis que não 

observou os requisitos legais, rechaçando, no mais, todas as teses 

defensivas arguidas pela demandada. Por fim, as partes foram intimadas a 

manifestarem-se acerca da pretensão de produzir outras provas, 

oportunidade em que a parte requerida pugnou pela expedição de ofício ao 

Banco Bradesco S/A solicitando informações acerca da disponibilização 

da quantia contratada (Id n. 14592163), ao passo que a requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de decurso de 

prazo lançada (Id n. 16521616). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Antes de adentrar efetivamente no 

mérito, necessária a análise das preliminares arguidas pelo requerido. De 

início, defiro o pedido de retificação do polo passivo, visto que o contrato 

foi, inicialmente, formulado com o Banco Bonsucesso S/A e não restou 

comprovado pela requerente que os direitos relativos ao contrato de n. 

10829808 tenham sido, efetivamente, objeto de cessão de direitos ao Olé 

Consignado (Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A), devendo a 

Secretaria Judicial promover a retificação da autuação. No que se refere à 

impugnação da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, tem-se 

que a controvérsia é aferir se a requerente preenche os requisitos do art. 

98 e seguintes, do CPC/2015, para beneficiar-se da justiça gratuita, 

garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5º da CRFB. Em 

que pese os fatos e fundamentos alinhavados na peça contestatória, 

certo é que, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. É 

cediço que tal presunção é relativa, isto é, admite-se prova em contrário, 

sendo que o ônus da prova, neste caso, incumbe àquele que alega que a 

concessão do benefício de gratuidade de justiça se deu de forma 

indevida. Nesse sentido, TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À 

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO 

IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA – MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA 

DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA 

DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO 

ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Compete ao impugnante demonstrar que o 

impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na 

hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade 

de justiça. Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, 

após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda 

judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários 

contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social 

do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido. 

(N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) Com efeito, não 

havendo nos autos provas apresentadas pelo requerido a desmerecer a 

presunção legal, rejeito a preliminar de impugnação à concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Superadas as questões preliminares, 

verifica-se que foram observadas todas as formalidades legais exigíveis, 

inexistindo nulidades ou irregularidades que possam contaminar o 

processo e impedir seu julgamento. Além do mais, o processo está apto a 

julgamento, não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que 

as provas documentais produzidas pelas partes são suficientes, de modo 

que passo ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Pois bem. Conforme narrado alhures, 

cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico 

cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos 

morais em que a parte requerente pugnou pela procedência dos pedidos 

para o fim de: a) declarar a “anulabilidade” do negócio jurídico 

representado pelo contrato de empréstimo com consignação em folha de 

pagamento (contrato n. 10829808); b) condenar o requerido a restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, 

oriundos do contrato em questão; c) condenar o requerido ao pagamento 

de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação. Ocorre que a pretensão indenizatória 

encontra-se prescrita. Tratando-se de contrato de empréstimo 

consignado, cujas prestações são de trato sucessivo, o termo inicial da 

prescrição quinquenal para reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço (art. 27 do CDC) corresponde à data do vencimento 

da última parcela, visto que a violação do direito ocorre de forma contínua, 

mês a mês. No caso em apreço, o extrato do benefício previdenciário 

apresentado pela própria requerente (Id n. 7288560) traz a informação de 

que o desconto das parcelas findou-se em julho/2009, ao passo que a 

ação somente foi distribuída em junho/2017, logo depois de transcorridos 

05 (cinco) anos desde o fim dos descontos oriundos do contrato de 

empréstimo com consignação em folha de pagamento (contrato n. 

10829808). Como se não bastasse a prescrição da pretensão 

indenizatória, ao analisar detidamente os documentos que instruem a 

contestação, notadamente a cópia do contrato n. 10829808 (Id n. 

9413359), depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre 

e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário, 

posto que o instrumento particular encontra-se devidamente assinado pela 

requerente por meio de sua impressão digital e por duas testemunhas. 

Importante observar que eventual condição de analfabetismo não retira da 

pessoa a capacidade contratual, mas impõe a exigência da observância 

de certos cuidados e formalidades, tais como a formalização por meio de 

escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas 

testemunhas nos contratos de prestação de serviço, tal como os 

bancários (CC, art. 595). No caso dos autos, entendo que a celebração do 

contrato observou a contento a formalidade exigida no art. 595 do CC, eis 

que o instrumento particular foi assinado pela requerente (impressão 

digital) e subscrito por duas testemunhas. Insta salientar que o vício de 

vontade não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado por meio 

de prova escoimada de dúvidas, cujo ônus incumbe a quem o argui – no 

caso, à requerente – sem o que é impossível invalidar qualquer transação 
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perfeita e acabada, realizada por pessoa plenamente capaz. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é incumbência da parte autora 

quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, 

inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio jurídico em razão da ocorrência 

de erro demanda a prova plena da ocorrência de vício de consentimento, 

sendo da parte que invoca o vício o ônus de comprová-lo. 3. Não restando 

demonstrado o vício de consentimento alegado pela parte, mantêm-se 

hígido o contrato de prestação de serviço celebrado e devidamente 

assinado pelas partes. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 

07274787420178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) 

Registre-se que restou comprovado que a requerente efetivamente 

contratou o empréstimo de livre e espontânea vontade, pois o contrato 

está devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da 

própria requerente, da signatária a rogo e das testemunhas. Assim, 

tem-se que o contrato de empréstimo é plenamente válido, sendo evidente 

que a requerente recebeu o valor contratado, tanto que quitou 

integralmente as parcelas avençadas. Da má-fé: A requerente, no mínimo, 

agiu de má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro 

fácil (indenização por dano moral), cuja pretensão sabe ser indevida, 

objetivando enriquecimento ilícito. Depreende-se que na tentativa de 

ludibriar o juízo, a requerente postulou a declaração de nulidade de um 

contrato que foi efetivamente celebrado com o requerido, sem qualquer 

vício de consentimento, alterando a verdade dos fatos e omitindo as 

verdadeiras informações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Além do 

mais, por meio de rápida busca no Sistema, observa-se que o advogado 

Renan Marinello, inscrito na OAB/MT n. 16.882, no período de 29/04/2017 a 

16/06/2017, distribui, apenas nesta Comarca, mais de 50 (cinquenta) 

ações, todas com a mesma “moldura” e figurando no polo ativo pessoas 

indígenas de etnias da região. Importante registrar que a litigância 

temerária, tal como esta, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão 

ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a 

exemplo do enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte 

requerente às penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. 

Dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil. Em virtude da litigância de má-fé, aplico à 

parte requerente multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado 

da causa (art. 80, NCPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos 

termos art. 98, § 3º, NCPC. Retifique-se a autuação do processo para 

constar no polo passivo Banco Bonsucesso S/A. Intimem-se as partes e 

uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se 

nada for requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de dezembro de 2019. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000607-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000607-45.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. Devirge Myda Rikbaktatsa ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de Olé Consignado 

(Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A), já qualificados nos autos, 

fundamentando que é aposentada e, ao consultar a situação de seu 

benefício previdenciário, constatou que haviam descontos advindos de 

empréstimos consignados que foram realizados sem qualquer solicitação 

de sua parte. Aduz que o empréstimo consignado está representado no 

contrato de n. 10829808, no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), a 

ser pago em 36 parcelas de R$ 14,47, mediante desconto mensal em folha 

de pagamento. Informa, ainda, que na data da distribuição da ação já 

haviam sido descontadas 36 parcelas, totalizando o montante de R$ 

520,92. A inicial veio instruída com os seguintes documentos: (i) 

procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) declaração de hipossuficiência 

financeira e (iv) extrato do benefício previdenciário. Os benefícios da 

justiça gratuita foram deferidos no despacho inicial. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, (i) a 

necessidade de retificação do polo passivo para constar apenas o Banco 

Bonsucesso S/A, haja vista que o contrato discutido na presente ação 

não foi objeto de cessão de crédito para o Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A e (ii) impugnação à concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. No mérito, alegou a ocorrência da prescrição, bem como a 

regularidade e validade do negócio jurídico, inexistência de danos morais e 

ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores já 

descontados do benefício previdenciário da requerente. Tentada a 

mediação, esta restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. A 

requerente impugnou a contestação argumentando, em síntese, que a 

parte requerida não demonstrou que a contratação é válida, eis que não 

observou os requisitos legais, rechaçando, no mais, todas as teses 

defensivas arguidas pela demandada. Por fim, as partes foram intimadas a 

manifestarem-se acerca da pretensão de produzir outras provas, 

oportunidade em que a parte requerida pugnou pela expedição de ofício ao 

Banco Bradesco S/A solicitando informações acerca da disponibilização 

da quantia contratada (Id n. 14592163), ao passo que a requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de decurso de 

prazo lançada (Id n. 16521616). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Antes de adentrar efetivamente no 

mérito, necessária a análise das preliminares arguidas pelo requerido. De 

início, defiro o pedido de retificação do polo passivo, visto que o contrato 

foi, inicialmente, formulado com o Banco Bonsucesso S/A e não restou 

comprovado pela requerente que os direitos relativos ao contrato de n. 

10829808 tenham sido, efetivamente, objeto de cessão de direitos ao Olé 

Consignado (Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A), devendo a 

Secretaria Judicial promover a retificação da autuação. No que se refere à 

impugnação da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, tem-se 

que a controvérsia é aferir se a requerente preenche os requisitos do art. 

98 e seguintes, do CPC/2015, para beneficiar-se da justiça gratuita, 

garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5º da CRFB. Em 

que pese os fatos e fundamentos alinhavados na peça contestatória, 

certo é que, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. É 

cediço que tal presunção é relativa, isto é, admite-se prova em contrário, 

sendo que o ônus da prova, neste caso, incumbe àquele que alega que a 

concessão do benefício de gratuidade de justiça se deu de forma 

indevida. Nesse sentido, TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À 
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CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO 

IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA – MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA 

DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA 

DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO 

ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Compete ao impugnante demonstrar que o 

impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na 

hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade 

de justiça. Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, 

após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda 

judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários 

contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social 

do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido. 

(N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) Com efeito, não 

havendo nos autos provas apresentadas pelo requerido a desmerecer a 

presunção legal, rejeito a preliminar de impugnação à concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Superadas as questões preliminares, 

verifica-se que foram observadas todas as formalidades legais exigíveis, 

inexistindo nulidades ou irregularidades que possam contaminar o 

processo e impedir seu julgamento. Além do mais, o processo está apto a 

julgamento, não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que 

as provas documentais produzidas pelas partes são suficientes, de modo 

que passo ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Pois bem. Conforme narrado alhures, 

cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico 

cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos 

morais em que a parte requerente pugnou pela procedência dos pedidos 

para o fim de: a) declarar a “anulabilidade” do negócio jurídico 

representado pelo contrato de empréstimo com consignação em folha de 

pagamento (contrato n. 10829808); b) condenar o requerido a restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, 

oriundos do contrato em questão; c) condenar o requerido ao pagamento 

de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação. Ocorre que a pretensão indenizatória 

encontra-se prescrita. Tratando-se de contrato de empréstimo 

consignado, cujas prestações são de trato sucessivo, o termo inicial da 

prescrição quinquenal para reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço (art. 27 do CDC) corresponde à data do vencimento 

da última parcela, visto que a violação do direito ocorre de forma contínua, 

mês a mês. No caso em apreço, o extrato do benefício previdenciário 

apresentado pela própria requerente (Id n. 7288560) traz a informação de 

que o desconto das parcelas findou-se em julho/2009, ao passo que a 

ação somente foi distribuída em junho/2017, logo depois de transcorridos 

05 (cinco) anos desde o fim dos descontos oriundos do contrato de 

empréstimo com consignação em folha de pagamento (contrato n. 

10829808). Como se não bastasse a prescrição da pretensão 

indenizatória, ao analisar detidamente os documentos que instruem a 

contestação, notadamente a cópia do contrato n. 10829808 (Id n. 

9413359), depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre 

e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário, 

posto que o instrumento particular encontra-se devidamente assinado pela 

requerente por meio de sua impressão digital e por duas testemunhas. 

Importante observar que eventual condição de analfabetismo não retira da 

pessoa a capacidade contratual, mas impõe a exigência da observância 

de certos cuidados e formalidades, tais como a formalização por meio de 

escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas 

testemunhas nos contratos de prestação de serviço, tal como os 

bancários (CC, art. 595). No caso dos autos, entendo que a celebração do 

contrato observou a contento a formalidade exigida no art. 595 do CC, eis 

que o instrumento particular foi assinado pela requerente (impressão 

digital) e subscrito por duas testemunhas. Insta salientar que o vício de 

vontade não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado por meio 

de prova escoimada de dúvidas, cujo ônus incumbe a quem o argui – no 

caso, à requerente – sem o que é impossível invalidar qualquer transação 

perfeita e acabada, realizada por pessoa plenamente capaz. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é incumbência da parte autora 

quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, 

inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio jurídico em razão da ocorrência 

de erro demanda a prova plena da ocorrência de vício de consentimento, 

sendo da parte que invoca o vício o ônus de comprová-lo. 3. Não restando 

demonstrado o vício de consentimento alegado pela parte, mantêm-se 

hígido o contrato de prestação de serviço celebrado e devidamente 

assinado pelas partes. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 

07274787420178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) 

Registre-se que restou comprovado que a requerente efetivamente 

contratou o empréstimo de livre e espontânea vontade, pois o contrato 

está devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da 

própria requerente, da signatária a rogo e das testemunhas. Assim, 

tem-se que o contrato de empréstimo é plenamente válido, sendo evidente 

que a requerente recebeu o valor contratado, tanto que quitou 

integralmente as parcelas avençadas. Da má-fé: A requerente, no mínimo, 

agiu de má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro 

fácil (indenização por dano moral), cuja pretensão sabe ser indevida, 

objetivando enriquecimento ilícito. Depreende-se que na tentativa de 

ludibriar o juízo, a requerente postulou a declaração de nulidade de um 

contrato que foi efetivamente celebrado com o requerido, sem qualquer 

vício de consentimento, alterando a verdade dos fatos e omitindo as 

verdadeiras informações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Além do 

mais, por meio de rápida busca no Sistema, observa-se que o advogado 

Renan Marinello, inscrito na OAB/MT n. 16.882, no período de 29/04/2017 a 

16/06/2017, distribui, apenas nesta Comarca, mais de 50 (cinquenta) 

ações, todas com a mesma “moldura” e figurando no polo ativo pessoas 

indígenas de etnias da região. Importante registrar que a litigância 

temerária, tal como esta, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão 

ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a 

exemplo do enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte 

requerente às penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. 

Dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil. Em virtude da litigância de má-fé, aplico à 

parte requerente multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado 

da causa (art. 80, NCPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos 

termos art. 98, § 3º, NCPC. Retifique-se a autuação do processo para 

constar no polo passivo Banco Bonsucesso S/A. Intimem-se as partes e 

uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se 

nada for requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de dezembro de 2019. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO FORO DA 

COMARCA DA _ VARA CÍVEL DE JUÍNA -MT SUBSTABELECIMENTO 

Processo 1000552-94.2017.8.11.0025 RENAN MARINELLO, brasileiro, 

solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil seccional 

Mato Grosso sob o nº 16.882/O, com escritório profissional situado na rua 

Tenente Portela, nº 121-N, Bairro modulo 03, Cidade Juína, Cep. 78320000, 

no Estado de Mato Grosso, SUBSTABELECE SEM RESERVA DE PODERES 

na pessoa de ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato 

Grosso sob o nº 24.321/O, com escritório profissional situado à Rua 34n, 

n562E, Jardim Sul Cidade Tangará da Serra, no Estado de Mato Grosso, os 

poderes conferidos por GERTRUDES ATEATA, através de Instrumento 

Particular de mandato nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉTIDO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que move em face de BANCO 

FINASA BMC S.A..., perante a vara única desta Comarca. A partir de 

então, todas as publicações e notificações deverão ser feitas em nome do 

advogado substabelecido, sujeito a pena de nulidade do ato. Tangará da 

Serra, 16 de dezembro de 2020. RENAN MARINELLO OAB/MT 16.882
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BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000552-94.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

GERTRUDES ATEATA REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Gertrudes Ateata ajuizou “ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Bradesco Financiamentos 

S/A, ambos já qualificados nos autos. A requerente narra que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

referido empréstimo consignado está representado no contrato de n. 

804894781, no valor de R$ 810,28 (oitocentos e dez reais e vinte e oito 

centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 23,32, mediante desconto 

mensal em benefício previdenciário. Informa, ainda, que na data da 

distribuição da ação já tinham sido descontadas 21 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 489,72. A inicial veio instruída com os seguintes 

documentos: (i) procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) declaração de 

hipossuficiência financeira, (v) declaração de residência indígena e (iv) 

extrato do benefício previdenciário. O pedido liminar foi deferido para 

suspender os descontos das parcelas oriundas do contrato n. 804894781 

do benefício previdenciário da requerente, bem como foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita. Tentada a mediação, esta restou inexitosa, 

conforme termo anexado ao feito. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir em virtude da inexistência de pretensão resistida, bem 

como o reconhecimento da existência de conexão. No mérito, alegou a 

regularidade e validade do negócio jurídico, inexistência de danos morais e 

ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores já 

descontados do benefício previdenciário da requerente. A contestação 

veio satisfatoriamente instruída com os seguintes documentos: (i) atos 

constitutivos, (ii) procurações e substabelecimentos, (iii) ficha de proposta 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário 

devidamente assinada, (iv) contrato de n. 804894781 assinado pela 

requerente e (v) ficha devidamente assinada para fins de autorização de 

consignação em benefício previdenciário, apontando como origem do 

débito o contrato n. 804894781. A requerente apresentou impugnação à 

contestação, alegando, dentre outras coisas, que foi enganada e que não 

sabia que o que estava assinando, de modo que agiu com vício de 

consentimento. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Antes de adentrar efetivamente no mérito, necessária a análise 

das preliminares arguidas pelo requerido. É cediço que o interesse 

processual está ligado à necessidade e adequação do procedimento para 

satisfazer a pretensão do peticionante, ou seja, quando a tutela 

jurisdicional pretendida pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista 

prático. Portanto, não há falar em ausência de interesse processual, 

primeiro porque a presente ação mostra-se adequada para satisfazer a 

pretensão da parte requerente, segundo porque a lei não exige prévio 

requerimento administrativo para legitimar pretensões indenizatórias ou 

declaratórias de nulidade de negócio jurídico. Por outro lado, é inegável a 

ex is tência de conexão entre as 03 ( t rês)  demandas 

( 1 0 0 0 5 5 0 - 2 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 5 1 - 1 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000552-94.2017.8.11.0025), pois possuem as mesmas partes, os 

mesmos fundamentos e pedidos - mudando apenas o número do contrato, 

cujos conteúdos são idênticos. No caso em tela, a única ação que estava 

tramitando na Primeira Vara Cível desta Comarca – autos de n. 

1000552-94.2017.8.11.0025 – veio declinada a este Juízo para instrução e 

julgamento, logo, as ações conexas já estão devidamente reunidas nesta 

Vara, não havendo mais se falar em perigo de decisões conflitantes do 

ponto de vista prático. Superadas as questões preliminares, verifica-se 

que foram observadas todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo 

nulidades ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir 

seu julgamento. Além do mais, o processo está apto a julgamento, não 

havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas 

documentais produzidas pelas partes são suficientes, de modo que passo 

ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Pois bem. Conforme narrado alhures, cuida-se de ação 

declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de 

repetição de indébito e indenização por danos morais em que a parte 

requerente pugnou pela procedência dos pedidos para o fim de: a) 

declarar a invalidade do negócio jurídico representado pelo contrato de 

empréstimo com consignação em benefício previdenciário; b) condenar o 

requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do 

benefício previdenciário, oriundos do contrato em questão; c) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Analisando detidamente os 

documentos que instruem a contestação, notadamente a cópia do 

contrato, depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre 

e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário. 

Insta salientar que o vício de vontade não se presume, devendo ser 

cabalmente demonstrado por meio de prova escoimada de dúvidas, cujo 

ônus incumbe a quem o argui – no caso, à requerente – sem o que é 

impossível invalidar qualquer transação perfeita e acabada, realizada por 

pessoa plenamente capaz. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é 

incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do 

seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio 

jurídico em razão da ocorrência de erro demanda a prova plena da 

ocorrência de vício de consentimento, sendo da parte que invoca o vício o 

ônus de comprová-lo. 3. Não restando demonstrado o vício de 
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consentimento alegado pela parte, mantêm-se hígido o contrato de 

prestação de serviço celebrado e devidamente assinado pelas partes. 4. 

Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 07274787420178070001, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) (Destaquei) Sobressai dos 

documentos apresentados que a requerente efetivamente contratou o 

empréstimo de livre e espontânea vontade, até porque o contrato está 

devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente. Outro ponto digno de nota é que a requerente não nega o 

recebimento do valor do empréstimo, porém, estranhamente, não busca 

resolver o problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso se 

sua tese procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo 

socorrer-se ao Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada 

menos, que 21 parcelas. Assim, não resta alternativa, a não ser concluir 

que o contrato de empréstimo é plenamente válido, sendo evidente que a 

requerente recebeu o valor contratado, razão por que deve quitar as 

parcelas na forma pactuada, pois do contrário haveria enriquecimento sem 

causa da demandante. Da má-fé: No mais, a requerente, no mínimo, agiu 

de má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral e repetições de indébito em dobro), cuja 

pretensão sabe ser indevida, objetivando enriquecimento ilícito. Ou seja, a 

parte autora ajuizou três demandas com as mesmas partes, mesmos 

fundamentos e mesmos pedidos (1000550-27.2017.8.11.0025, 

1000551-12.2017.8.11.0025 e 1000552-94.2017.8.11.0025), sendo que 

em todas as ações alega que não solicitou/autorizou os contratos de 

empréstimos com consignação em benefício previdenciário, objetivando 

alcançar, nada mais nada menos, que três compensações de R$ 

40.000,00, totalizando o montante de R$ 120.000,00. É certo que a atitude 

da requerente se apresenta no sentido de buscar enriquecimento ilícito. Se 

assim não fosse, certamente teria relacionado todos os contratos na 

mesma demanda para que fosse declarada a nulidade conjunta dos 

contratos com a consequente condenação do requerido ao pagamento da 

dita indenização. Mas, na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente 

distribuiu, desnecessariamente, três ações, pedindo em cada uma delas a 

nulidade dos contratos – todos celebrados com o Bradesco 

Financiamentos S/A - o que demonstra, como dito, a tentativa de receber 

várias indenizações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Além do 

mais, por meio de rápida busca no Sistema, observa-se que o advogado 

Renan Marinello, inscrito na OAB/MT n. 16.882, no período de 29/04/2017 a 

16/06/2017, distribui, apenas nesta Comarca, mais de 50 (cinquenta) 

ações, todas com a mesma “moldura” e figurando no polo ativo pessoas 

indígenas de etnias da região. Importante registrar que a litigância 

temerária, tal como esta, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão 

ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a 

exemplo do enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte 

requerente às penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. 

Dispositivo: Ante o exposto, revogo a medida liminar e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, condeno a parte requerente ao pagamento de multa 

que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 

80, NCPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja 

cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 

98, § 3º, NCPC. Retifique-se a autuação do processo para constar no polo 

passivo Bradesco Financiamentos S/A. Intimem-se as partes e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000551-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES ATEATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000551-12.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

GERTRUDES ATEATA REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Gertrudes Ateata ajuizou “ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Bradesco Financiamentos 

S/A, ambos já qualificados nos autos. A requerente narra que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

referido empréstimo consignado está representado no contrato de n. 

804895435, no valor de R$ 847,12 (oitocentos e quarenta e sete reais e 

doze centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 24,38, mediante 

desconto mensal em benefício previdenciário. Informa, ainda, que na data 

da distribuição da ação já tinham sido descontadas 21 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 511,98. A inicial veio instruída com os 

seguintes documentos: (i) procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) 

declaração de hipossuficiência financeira, (v) declaração de residência 

indígena e (iv) extrato do benefício previdenciário. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos no despacho inicial. Tentada a mediação, esta 

restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência 

de interesse de agir em virtude da inexistência de pretensão resistida, bem 

como o reconhecimento da existência de conexão. No mérito, alegou a 

regularidade e validade do negócio jurídico, inexistência de danos morais e 

ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores já 

descontados do benefício previdenciário da requerente. A contestação 

veio satisfatoriamente instruída com os seguintes documentos: (i) atos 

constitutivos, (ii) procurações e substabelecimentos, (iii) ficha de proposta 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário 

devidamente assinada, (iv) contrato n. 804895435 assinado pela 

requerente e (v) ficha devidamente assinada para fins de autorização de 

consignação em benefício previdenciário, apontando como origem do 

débito o contrato n. 804895435. A requerente apresentou impugnação à 

contestação, alegando, dentre outras coisas, que foi enganada e que não 

sabia que o que estava assinando, de modo que agiu com vício de 

consentimento. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Antes de adentrar efetivamente no mérito, necessária a análise 

das preliminares arguidas pelo requerido. É cediço que o interesse 

processual está ligado à necessidade e adequação do procedimento para 

satisfazer a pretensão do peticionante, ou seja, quando a tutela 

jurisdicional pretendida pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista 

prático. Portanto, não há falar em ausência de interesse processual, 

primeiro porque a presente ação mostra-se adequada para satisfazer a 

pretensão da parte requerente, segundo porque a lei não exige prévio 

requerimento administrativo para legitimar pretensões indenizatórias ou 

declaratórias de nulidade de negócio jurídico. Por outro lado, é inegável a 

ex is tência de conexão entre as 03 ( t rês)  demandas 

( 1 0 0 0 5 5 0 - 2 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 5 1 - 1 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000552-94.2017.8.11.0025), pois possuem as mesmas partes, os 
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mesmos fundamentos e pedidos - mudando apenas o número do contrato, 

cujos conteúdos são idênticos. No caso em tela, a única ação que estava 

tramitando na Primeira Vara Cível desta Comarca – autos de n. 

1000552-94.2017.8.11.0025 - foi declinada a este Juízo para instrução e 

julgamento, logo, as ações conexas já estão devidamente reunidas nesta 

Vara, não havendo mais se falar em perigo de decisões conflitantes do 

ponto de vista prático. Superadas as questões preliminares, verifica-se 

que foram observadas todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo 

nulidades ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir 

seu julgamento. Além do mais, o processo está apto a julgamento, não 

havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas 

documentais produzidas pelas partes são suficientes, de modo que passo 

ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Pois bem. Conforme narrado alhures, cuida-se de ação 

declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de 

repetição de indébito e indenização por danos morais em que a parte 

requerente pugnou pela procedência dos pedidos para o fim de: a) 

declarar a invalidade do negócio jurídico representado pelo contrato de 

empréstimo com consignação em benefício previdenciário; b) condenar o 

requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do 

benefício previdenciário, oriundos do contrato em questão; c) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Analisando detidamente os 

documentos que instruem a contestação, notadamente a cópia do 

contrato, depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre 

e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário. 

Insta salientar que o vício de vontade não se presume, devendo ser 

cabalmente demonstrado por meio de prova escoimada de dúvidas, cujo 

ônus incumbe a quem o argui – no caso, à requerente – sem o que é 

impossível invalidar qualquer transação perfeita e acabada, realizada por 

pessoa plenamente capaz. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é 

incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do 

seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio 

jurídico em razão da ocorrência de erro demanda a prova plena da 

ocorrência de vício de consentimento, sendo da parte que invoca o vício o 

ônus de comprová-lo. 3. Não restando demonstrado o vício de 

consentimento alegado pela parte, mantêm-se hígido o contrato de 

prestação de serviço celebrado e devidamente assinado pelas partes. 4. 

Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 07274787420178070001, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) (Destaquei) Sobressai dos 

documentos apresentados que a requerente efetivamente contratou o 

empréstimo de livre e espontânea vontade, até porque o contrato está 

devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente. Outro ponto digno de nota é que a requerente não nega o 

recebimento do valor do empréstimo, porém, estranhamente, não busca 

resolver o problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso se 

sua tese procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo 

socorrer-se ao Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada 

menos, que 21 parcelas. Assim, não resta alternativa, a não ser concluir 

que o contrato de empréstimo é plenamente válido, sendo evidente que a 

requerente recebeu o valor contratado, razão por que deve quitar as 

parcelas na forma pactuada, pois do contrário haveria enriquecimento sem 

causa da demandante. Da má-fé: No mais, a requerente, no mínimo, agiu 

de má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral e repetições de indébito em dobro), cuja 

pretensão sabe ser indevida, objetivando enriquecimento ilícito. Ou seja, a 

parte autora ajuizou três demandas com as mesmas partes, mesmos 

fundamentos e mesmos pedidos (1000550-27.2017.8.11.0025, 

1000551-12.2017.8.11.0025 e 1000552-94.2017.8.11.0025), sendo que 

em todas as ações alega que não solicitou/autorizou os contratos de 

empréstimos com consignação em benefício previdenciário, objetivando 

alcançar, nada mais nada menos, que três compensações de R$ 

40.000,00, totalizando o montante de R$ 120.000,00. É certo que a atitude 

da requerente se apresenta no sentido de buscar enriquecimento ilícito. Se 

assim não fosse, certamente teria relacionado todos os contratos na 

mesma demanda para que fosse declarada a nulidade conjunta dos 

contratos com a consequente condenação do requerido ao pagamento da 

dita indenização. Mas, na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente 

distribuiu, desnecessariamente, três ações, pedindo em cada uma delas a 

nulidade dos contratos – todos celebrados com o Bradesco 

Financiamentos S/A - o que demonstra, como dito, a tentativa de receber 

várias indenizações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Além do 

mais, por meio de rápida busca no Sistema, observa-se que o advogado 

Renan Marinello, inscrito na OAB/MT n. 16.882, no período de 29/04/2017 a 

16/06/2017, distribui, apenas nesta Comarca, mais de 50 (cinquenta) 

ações, todas com a mesma “moldura” e figurando no polo ativo pessoas 

indígenas de etnias da região. Importante registrar que a litigância 

temerária, tal como esta, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão 

ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a 

exemplo do enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte 

requerente às penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. 

Dispositivo: Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, condeno a parte requerente ao pagamento de multa 

que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 

80, NCPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja 

cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 

98, § 3º, NCPC. Retifique-se a autuação do processo para constar no polo 

passivo Bradesco Financiamentos S/A. Intimem-se as partes e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000551-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES ATEATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000551-12.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

GERTRUDES ATEATA REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Gertrudes Ateata ajuizou “ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Bradesco Financiamentos 

S/A, ambos já qualificados nos autos. A requerente narra que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 
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constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

referido empréstimo consignado está representado no contrato de n. 

804895435, no valor de R$ 847,12 (oitocentos e quarenta e sete reais e 

doze centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 24,38, mediante 

desconto mensal em benefício previdenciário. Informa, ainda, que na data 

da distribuição da ação já tinham sido descontadas 21 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 511,98. A inicial veio instruída com os 

seguintes documentos: (i) procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) 

declaração de hipossuficiência financeira, (v) declaração de residência 

indígena e (iv) extrato do benefício previdenciário. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos no despacho inicial. Tentada a mediação, esta 

restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência 

de interesse de agir em virtude da inexistência de pretensão resistida, bem 

como o reconhecimento da existência de conexão. No mérito, alegou a 

regularidade e validade do negócio jurídico, inexistência de danos morais e 

ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores já 

descontados do benefício previdenciário da requerente. A contestação 

veio satisfatoriamente instruída com os seguintes documentos: (i) atos 

constitutivos, (ii) procurações e substabelecimentos, (iii) ficha de proposta 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário 

devidamente assinada, (iv) contrato n. 804895435 assinado pela 

requerente e (v) ficha devidamente assinada para fins de autorização de 

consignação em benefício previdenciário, apontando como origem do 

débito o contrato n. 804895435. A requerente apresentou impugnação à 

contestação, alegando, dentre outras coisas, que foi enganada e que não 

sabia que o que estava assinando, de modo que agiu com vício de 

consentimento. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Antes de adentrar efetivamente no mérito, necessária a análise 

das preliminares arguidas pelo requerido. É cediço que o interesse 

processual está ligado à necessidade e adequação do procedimento para 

satisfazer a pretensão do peticionante, ou seja, quando a tutela 

jurisdicional pretendida pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista 

prático. Portanto, não há falar em ausência de interesse processual, 

primeiro porque a presente ação mostra-se adequada para satisfazer a 

pretensão da parte requerente, segundo porque a lei não exige prévio 

requerimento administrativo para legitimar pretensões indenizatórias ou 

declaratórias de nulidade de negócio jurídico. Por outro lado, é inegável a 

ex is tência de conexão entre as 03 ( t rês)  demandas 

( 1 0 0 0 5 5 0 - 2 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 5 1 - 1 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000552-94.2017.8.11.0025), pois possuem as mesmas partes, os 

mesmos fundamentos e pedidos - mudando apenas o número do contrato, 

cujos conteúdos são idênticos. No caso em tela, a única ação que estava 

tramitando na Primeira Vara Cível desta Comarca – autos de n. 

1000552-94.2017.8.11.0025 - foi declinada a este Juízo para instrução e 

julgamento, logo, as ações conexas já estão devidamente reunidas nesta 

Vara, não havendo mais se falar em perigo de decisões conflitantes do 

ponto de vista prático. Superadas as questões preliminares, verifica-se 

que foram observadas todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo 

nulidades ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir 

seu julgamento. Além do mais, o processo está apto a julgamento, não 

havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas 

documentais produzidas pelas partes são suficientes, de modo que passo 

ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Pois bem. Conforme narrado alhures, cuida-se de ação 

declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de 

repetição de indébito e indenização por danos morais em que a parte 

requerente pugnou pela procedência dos pedidos para o fim de: a) 

declarar a invalidade do negócio jurídico representado pelo contrato de 

empréstimo com consignação em benefício previdenciário; b) condenar o 

requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do 

benefício previdenciário, oriundos do contrato em questão; c) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Analisando detidamente os 

documentos que instruem a contestação, notadamente a cópia do 

contrato, depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre 

e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário. 

Insta salientar que o vício de vontade não se presume, devendo ser 

cabalmente demonstrado por meio de prova escoimada de dúvidas, cujo 

ônus incumbe a quem o argui – no caso, à requerente – sem o que é 

impossível invalidar qualquer transação perfeita e acabada, realizada por 

pessoa plenamente capaz. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é 

incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do 

seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio 

jurídico em razão da ocorrência de erro demanda a prova plena da 

ocorrência de vício de consentimento, sendo da parte que invoca o vício o 

ônus de comprová-lo. 3. Não restando demonstrado o vício de 

consentimento alegado pela parte, mantêm-se hígido o contrato de 

prestação de serviço celebrado e devidamente assinado pelas partes. 4. 

Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 07274787420178070001, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) (Destaquei) Sobressai dos 

documentos apresentados que a requerente efetivamente contratou o 

empréstimo de livre e espontânea vontade, até porque o contrato está 

devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente. Outro ponto digno de nota é que a requerente não nega o 

recebimento do valor do empréstimo, porém, estranhamente, não busca 

resolver o problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso se 

sua tese procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo 

socorrer-se ao Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada 

menos, que 21 parcelas. Assim, não resta alternativa, a não ser concluir 

que o contrato de empréstimo é plenamente válido, sendo evidente que a 

requerente recebeu o valor contratado, razão por que deve quitar as 

parcelas na forma pactuada, pois do contrário haveria enriquecimento sem 

causa da demandante. Da má-fé: No mais, a requerente, no mínimo, agiu 

de má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral e repetições de indébito em dobro), cuja 

pretensão sabe ser indevida, objetivando enriquecimento ilícito. Ou seja, a 

parte autora ajuizou três demandas com as mesmas partes, mesmos 

fundamentos e mesmos pedidos (1000550-27.2017.8.11.0025, 

1000551-12.2017.8.11.0025 e 1000552-94.2017.8.11.0025), sendo que 

em todas as ações alega que não solicitou/autorizou os contratos de 

empréstimos com consignação em benefício previdenciário, objetivando 

alcançar, nada mais nada menos, que três compensações de R$ 

40.000,00, totalizando o montante de R$ 120.000,00. É certo que a atitude 

da requerente se apresenta no sentido de buscar enriquecimento ilícito. Se 

assim não fosse, certamente teria relacionado todos os contratos na 

mesma demanda para que fosse declarada a nulidade conjunta dos 

contratos com a consequente condenação do requerido ao pagamento da 

dita indenização. Mas, na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente 

distribuiu, desnecessariamente, três ações, pedindo em cada uma delas a 

nulidade dos contratos – todos celebrados com o Bradesco 

Financiamentos S/A - o que demonstra, como dito, a tentativa de receber 

várias indenizações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Além do 

mais, por meio de rápida busca no Sistema, observa-se que o advogado 

Renan Marinello, inscrito na OAB/MT n. 16.882, no período de 29/04/2017 a 

16/06/2017, distribui, apenas nesta Comarca, mais de 50 (cinquenta) 

ações, todas com a mesma “moldura” e figurando no polo ativo pessoas 

indígenas de etnias da região. Importante registrar que a litigância 

temerária, tal como esta, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão 

ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1314 de 2710



fundamento, não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a 

exemplo do enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte 

requerente às penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. 

Dispositivo: Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, condeno a parte requerente ao pagamento de multa 

que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 

80, NCPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja 

cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 

98, § 3º, NCPC. Retifique-se a autuação do processo para constar no polo 

passivo Bradesco Financiamentos S/A. Intimem-se as partes e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANTANA CAMILOTTI (EXECUTADO)

MARIA ODETE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o parcelamento das custas, deferido pelo 

Magistrado, foi processado pelo setor de arrecadação, devendo a parte 

autora, no prazo legal, efetivar e comprovar o pagamento. Anexo o e-mail 

de resposta. JUÍNA, 12 de janeiro de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS FERREIRA DA SILVA (REU)

RUBENS MARQUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o parcelamento das custas, deferido pelo 

Magistrado, foi processado pelo setor de arrecadação, devendo a parte 

autora, no prazo legal, efetivar e comprovar o pagamento. Anexo o e-mail 

de resposta. JUÍNA, 12 de janeiro de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS FERREIRA DA SILVA (REU)

RUBENS MARQUES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000504-67.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

15.612,46 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: 

AV GABRIEL MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: DIMAS FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA DAS 

ADÁLIAS, 382, CENTRO, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 Nome: RUBENS 

MARQUES Endereço: desconhecido Senhor(a): ASSOCIACAO JUINENSE 

DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Intime-se a parte 

autora para recolher e comprovar o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para intimação dos requeridos acerca da audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 19/03/2020 Hora: 09:30 JUÍNA, 12 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDO FRANCISQUETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o parcelamento das custas, deferido pelo 

Magistrado, foi processado pelo setor de arrecadação, devendo a parte 

autora, no prazo legal, efetivar e comprovar o pagamento. Anexo o e-mail 

de resposta. JUÍNA, 12 de janeiro de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA BISPO DE JESUS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000924-72.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 7.904,59 

ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: 

AV GABRIEL MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: NEUSA BISPO DE JESUS Endereço: Rua São Luis, 

135, Boa Nova, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: 

Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, efetuar e 

comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. JUÍNA, 12 
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de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-74.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000898-74.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 10.158,99 

ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: AV GABRIEL 

MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO Endereço: RUA DOS 

FAVEIROS, 48, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 12 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDILSON HENRIQUE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000251-79.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 20.160,48 

ESPÉCIE: [Auxílio-Acidente (Art. 86)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE EDILSON HENRIQUE DA CRUZ Endereço: 

Avenida São Paulo, S/N, Módulo 06, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Endereço: 

Avenida Dos Jambos, 1835, Centro, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido. JUÍNA, 12 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos 

Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CASTELLA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SILVANA SPERANDIO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000585-84.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 13.500,00 

ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

JULIANA CASTELLA JARDIM Endereço: AVENIDA TANGARA, S/N, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LÍDER Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO 

FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

INTIMANDO(A): Intimem-se as partes, por meio de seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito (ID 

Nº 27653373) no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, se houver, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. JUÍNA, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000746-94.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ELOIR 

VELOSO DOS SANTOS EXECUTADO: MONICA APARECIDA WODZIK 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de execução formulada por Eloir Veloso dos 

Santos em desfavor de Mônica Aparecida Wodzik, já qualificados nos 

autos, fundamentada em termo de acordo celebrado no CEJUSC desta 

Comarca e devidamente homologado por sentença, conforme se observa 

dos documentos de Ids. 8312016, 8312073 e 8312099. Os benefícios da 

justiça gratuita foram concedidos em favor do exequente em sede 

recursal (Id n. 10416575). Devidamente citada, a executada apresentou 

exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o contrato de 

compromisso de compra e venda é nulo, que o contrato formulado entre 

as partes não possui força de título executivo extrajudicial em virtude da 

ausência de assinaturas das testemunhas, que há cláusulas contratuais 

leoninas e desigualdade contratual, pugnando pela aplicação por analogia 

do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios norteadores, bem 

como pela rescisão contratual e, em arremate, ainda formulou pedido 

condenatório em desfavor do exequente, pretendendo que este Juízo, em 

sede de exceção de pré-executividade, condene-o ao pagamento de R$ 

284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais). Instado a se manifestar, 
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o excepto impugnou as alegações da executada, ora excipiente, arguindo 

a inadequação da via eleita, eis que as teses levantadas são questões 

que dependem de dilação probatória, o que é inadmissível em sede de 

exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito, rechaçou todas as 

teses ventiladas e pugnou pela total rejeição da exceção de 

pré-executividade. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. É cediço que o executado pode, a qualquer tempo no curso 

da ação, independentemente de embargos e por mero requerimento no 

processo, alegar quaisquer objeções processuais (pressupostos 

processuais e condições da ação, bem como a ausência de liquidez, 

certeza e exigibilidade do título executivo), bem como defesas materiais 

que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e 

decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de 

plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com 

a arguição das questões (STJ, 1.ª Turma, AgRg no Ag 775.393/RS, rel. 

Min. Luiz Fux, j.21.11.2006, DJ 14.12.2006, p. 272). Sobre o tema, a 

doutrina de FREDIE DIDIER JR. Ensina que “Qualquer alegação de defesa 

pode ser veiculada por exceção de pré-executividade, desde que possa 

ser comprovada por prova pré-constituída”. No caso em apreço, 

clarividente que a causa de pedir e pedido versado na exceção de 

pré-executividade necessita de dilação probatória para escorreita análise 

e deliberação, tanto é que a própria excipiente narra em sua petição inicial 

que “(...) a Executada foi levada à erro pelo Exequente, ou seja, este 

vendeu -lhe uma propriedade que jamais lhe pertenceu, e como bem será 

comprovado no decorrer da instrução processual (...)”. Outrossim, de uma 

rápida leitura da peça defensiva, observa-se que as teses de defesa 

levantadas dependem – e muito!!! – de amplíssima dilação probatória, pois a 

excipiente alega, dentre outras coisas, que o contrato de compromisso de 

compra e venda é nulo por não ser o exequente o real proprietário do 

imóvel objeto do contrato, que há cláusulas contratuais leoninas e 

desigualdade contratual, além de embutir pedido de rescisão contratual e 

pleito condenatório. Além do mais, quanto à alegação de ausência de 

força executiva do contrato em virtude da ausência de assinaturas das 

testemunhas, tal alegação sequer merece pronunciamento judicial, haja 

vista que a presente execução funda-se em título executivo judicial, eis 

que persegue valor representado no termo de acordo celebrado no 

CEJUSC desta Comarca, o qual foi devidamente homologado por sentença 

(documentos de Ids. 8312016, 8312073 e 8312099) e não no contrato 

primitivo celebrado entre as partes. Isso posto, não conheço da exceção 

de pré-executividade apresentado por Mônica Aparecida Wodzik e, 

consequentemente, determino o normal prosseguimento da execução até 

a satisfação integral do crédito. Sem custas e honorários por se tratar de 

incidente processual. No mais, observo que a ação foi recebida 

equivocadamente como execução de título executivo extrajudicial, quando 

o correto seria o processamento com base no art. 523 e seguintes do 

CPC/2015, assim, chamo o feito à ordem para receber o pleito executivo 

com base nos dispositivos atinentes ao cumprimento de sentença, visto 

que, conforme já explicitado acima, a pretensão executiva fundamenta-se 

em termo de acordo devidamente homologado por sentença judicial. Nesse 

contexto, a fim de evitar prejuízo à executada, pois o rito do cumprimento 

de sentença prevê multa de 10% (dez por cento) sobre valor do débito em 

caso de não pagamento no prazo legal, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada pague o valor da dívida, acrescido das custas, 

se houver, ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento. Quanto à reabertura do 

prazo para pagamento voluntário da obrigação, intime-se a executada 

pessoalmente. Por fim, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte 

executada, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Às 

providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000746-94.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ELOIR 

VELOSO DOS SANTOS EXECUTADO: MONICA APARECIDA WODZIK 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de execução formulada por Eloir Veloso dos 

Santos em desfavor de Mônica Aparecida Wodzik, já qualificados nos 

autos, fundamentada em termo de acordo celebrado no CEJUSC desta 

Comarca e devidamente homologado por sentença, conforme se observa 

dos documentos de Ids. 8312016, 8312073 e 8312099. Os benefícios da 

justiça gratuita foram concedidos em favor do exequente em sede 

recursal (Id n. 10416575). Devidamente citada, a executada apresentou 

exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o contrato de 

compromisso de compra e venda é nulo, que o contrato formulado entre 

as partes não possui força de título executivo extrajudicial em virtude da 

ausência de assinaturas das testemunhas, que há cláusulas contratuais 

leoninas e desigualdade contratual, pugnando pela aplicação por analogia 

do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios norteadores, bem 

como pela rescisão contratual e, em arremate, ainda formulou pedido 

condenatório em desfavor do exequente, pretendendo que este Juízo, em 

sede de exceção de pré-executividade, condene-o ao pagamento de R$ 

284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais). Instado a se manifestar, 

o excepto impugnou as alegações da executada, ora excipiente, arguindo 

a inadequação da via eleita, eis que as teses levantadas são questões 

que dependem de dilação probatória, o que é inadmissível em sede de 

exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito, rechaçou todas as 

teses ventiladas e pugnou pela total rejeição da exceção de 

pré-executividade. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. É cediço que o executado pode, a qualquer tempo no curso 

da ação, independentemente de embargos e por mero requerimento no 

processo, alegar quaisquer objeções processuais (pressupostos 

processuais e condições da ação, bem como a ausência de liquidez, 

certeza e exigibilidade do título executivo), bem como defesas materiais 

que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e 

decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de 

plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com 

a arguição das questões (STJ, 1.ª Turma, AgRg no Ag 775.393/RS, rel. 

Min. Luiz Fux, j.21.11.2006, DJ 14.12.2006, p. 272). Sobre o tema, a 

doutrina de FREDIE DIDIER JR. Ensina que “Qualquer alegação de defesa 

pode ser veiculada por exceção de pré-executividade, desde que possa 

ser comprovada por prova pré-constituída”. No caso em apreço, 

clarividente que a causa de pedir e pedido versado na exceção de 

pré-executividade necessita de dilação probatória para escorreita análise 

e deliberação, tanto é que a própria excipiente narra em sua petição inicial 

que “(...) a Executada foi levada à erro pelo Exequente, ou seja, este 

vendeu -lhe uma propriedade que jamais lhe pertenceu, e como bem será 

comprovado no decorrer da instrução processual (...)”. Outrossim, de uma 

rápida leitura da peça defensiva, observa-se que as teses de defesa 

levantadas dependem – e muito!!! – de amplíssima dilação probatória, pois a 

excipiente alega, dentre outras coisas, que o contrato de compromisso de 

compra e venda é nulo por não ser o exequente o real proprietário do 

imóvel objeto do contrato, que há cláusulas contratuais leoninas e 

desigualdade contratual, além de embutir pedido de rescisão contratual e 

pleito condenatório. Além do mais, quanto à alegação de ausência de 

força executiva do contrato em virtude da ausência de assinaturas das 

testemunhas, tal alegação sequer merece pronunciamento judicial, haja 

vista que a presente execução funda-se em título executivo judicial, eis 

que persegue valor representado no termo de acordo celebrado no 

CEJUSC desta Comarca, o qual foi devidamente homologado por sentença 

(documentos de Ids. 8312016, 8312073 e 8312099) e não no contrato 

primitivo celebrado entre as partes. Isso posto, não conheço da exceção 

de pré-executividade apresentado por Mônica Aparecida Wodzik e, 

consequentemente, determino o normal prosseguimento da execução até 

a satisfação integral do crédito. Sem custas e honorários por se tratar de 

incidente processual. No mais, observo que a ação foi recebida 

equivocadamente como execução de título executivo extrajudicial, quando 

o correto seria o processamento com base no art. 523 e seguintes do 

CPC/2015, assim, chamo o feito à ordem para receber o pleito executivo 

com base nos dispositivos atinentes ao cumprimento de sentença, visto 

que, conforme já explicitado acima, a pretensão executiva fundamenta-se 

em termo de acordo devidamente homologado por sentença judicial. Nesse 
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contexto, a fim de evitar prejuízo à executada, pois o rito do cumprimento 

de sentença prevê multa de 10% (dez por cento) sobre valor do débito em 

caso de não pagamento no prazo legal, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada pague o valor da dívida, acrescido das custas, 

se houver, ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento. Quanto à reabertura do 

prazo para pagamento voluntário da obrigação, intime-se a executada 

pessoalmente. Por fim, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte 

executada, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Às 

providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000785-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000785-91.2017.8.11.0025 AUTOR(A): JOSE 

PINHEIRO DA CONCEICAO RÉU: BANCO BRADESCO Vistos etc. José 

Pinheiro da Conceição ajuizou “ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Banco Bradesco S/A, 

ambos qualificados, alegando que é pensionista do INSS e, ao consultar a 

situação de seu benefício previdenciário, constatou que haviam descontos 

advindos de empréstimo consignado realizado sem qualquer solicitação de 

sua parte. Informa que contratou em 16.05.2016 apenas um empréstimo no 

valor de R$ 6.103,77, com parcelas de R$ 184,70, porém descobriu que 

desde dezembro/2016 estava sendo descontada outra parcela no valor de 

R$ 175,56, originada de um empréstimo que nunca contratou. Assinala que 

ao ter acesso ao contrato indevido, observou que constava como seu um 

endereço de Barra do Bugres-MT, local onde nunca esteve, bem como 

que a assinatura lançada no instrumento foi grosseiramente falsificada, 

pois não corresponde com a sua. Recebida a peça de ingresso, foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita ao requerente, bem como a 

medida liminar, determinando-se a suspensão dos descontos das parcelas 

oriundas do contrato cuja assinatura foi, supostamente, falsificada. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando, no 

mérito, questões atinentes à revisão contratual, o que não é o caso do 

presente processo, eis que a causa de pedir é, segundo a inicial, suposta 

falsificação da assinatura do requerente em contrato de empréstimo e, ao 

final da peça contestatória, pugnou pelo acolhimento de preliminar que 

sequer arguiu. Por fim, o requerente apresentou impugnação à 

contestação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. De início, verifico que foram observadas no presente feito todas 

as formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades 

que possam contaminar o processo ou impedir seu julgamento. 

Registre-se que tanto a parte autora quanto o banco-réu enquadram-se na 

conceituação de consumidor e fornecedor prevista, respectivamente, nos 

art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que são 

aplicáveis as normas consumeristas à espécie. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 297, pacificou o 

entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. No que concerne à inversão do ônus da prova, é 

certo que em se tratando de responsabilidade do fornecedor, o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, traz a regra de inversão do 

ônus da prova ope legis, segundo a qual a inversão será obrigatória por 

força de lei, portanto, nos termos art. 14, § 3º do CDC, o defeito na 

prestação do serviço é presumido. Especificamente no caso versado, 

dispensa-se a produção de prova pericial grafotécnica, posto que quando 

verificada a falsificação grosseira da assinatura no contrato de 

financiamento, refuta-se de plano a existência e validade do próprio 

contrato. É o caso dos autos. Da simples comparação entre as 

assinaturas lançadas no instrumento impugnado e nos documentos 

pessoais do requerente, vê-se com certa facilidade que as assinaturas do 

contrato de financiamento foram grosseiramente falsificadas. Com efeito, 

o requerido, como fornecedor de serviços que é, responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, prevendo o Código de Defesa do Consumidor que o serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar (CDC, 14, § 1º). Depreende-se, portanto, que se não houve a 

contratação do mútuo pelo requerente, tal instrumento é fruto de fraude 

que, por sua vez, só ocorreu em virtude de falha na prestação do serviço 

por parte do banco requerido, eis que não agiu com a cautela necessária 

para evitar atos fraudulentos, cujo dever decorre do próprio risco do 

empreendimento. Sobre o assunto a súmula 479 do STJ dispõe: “as 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias”. Percebe-se que a instituição financeira 

não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou 

êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade. A 

fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, 

caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a 

responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela 

decorrentes. Da repetição de indébito: O artigo 42, parágrafo único, do 

CDC, preconiza que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável”. Segundo o artigo supracitado, para que haja direito 

a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três 

requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada seja indevida, (ii) que haja 

o efetivo pagamento pelo consumidor, e (iii) a ausência de engano 

justificável, caracterizado pela má-fé. No caso dos autos é injustificável a 

conduta do requerido, porque eivada de má-fé, de manter a cobrança do 

empréstimo mesmo depois de informado pelo requerente acerca da não 

contratação do empréstimo. Há má-fé em não buscar investigar o fato 

narrado como fraudulento apenas para angariar lucro, notadamente, 

quando se tem em mãos um contrato que sequer foi assinado pelo dito 

contratante. Trata-se, em verdade, de situação na qual resta clara a 

ausência de engano justificável, pois manifesto o relaxamento dos 

deveres de cautela da instituição financeira ao realizar a cobrança. Insta 

salientar, ademais, que o próprio STJ já decidiu que “O entendimento deste 

Superior Tribunal sobre a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, é 

pacífico no sentindo de que "o engano, na cobrança indevida, só é 

justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do 

fornecedor do serviço". (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 2011/0020746-3, Rel. 

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, julgamento 10/06/2014, DJe 25/06/2014) 

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras lidam com este tipo de 

situação diariamente, pois não são poucos os processos que respondem 

com a mesma causa de pedir e, inclusive, são reiteradamente condenadas 

a indenizar os consumidores lesados. Ocorre que mesmo assim não 

tomam medida alguma para melhorar a segurança dos serviços prestados. 

Permitir que um subordinado/preposto seu faça vistas grossas diante de 

contrato de mútuo não assinado pelo tal contratante é fato que, 

certamente, não pode ser considerado como engano justificável, pois não 

é difícil deduzir que algo não está certo com a referida contratação. 

Assim, ante a ausência de engano justificável, caracterizada pela má-fé 

na cobrança indevida, deve o banco-réu devolver em dobro as quantias 

efetivamente pagas pelo consumidor, nos termos do art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. Do dano moral: A documentação acostada aos 

autos milita em favor do requerente, pois restou demonstrado que a 

cobrança indevida recaída sobre seu benefício previdenciário teve como 

origem contrato de empréstimo fraudulento. Resta claro que a conduta 

perpetrada pelo requerido trouxe prejuízos ao requerente, mormente 

porque uma pessoa simples e honesta, ao ser surpreendida com uma 

cobrança indevida, como no presente caso, sofre dissabores e abalos 

que fogem da esfera de mero aborrecimento, já que não havia relação 

jurídica a ensejar a dívida e, consequentemente, a cobrança. Sendo assim, 

desnecessárias maiores digressões sobre a hipótese versada, sendo 

forçosa a declaração de inexistência da relação jurídica questionada. 

Outrossim, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, está 

configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o réu é o único 

responsável pela cobrança indevida, incidindo, inexoravelmente, o dever 

de reparar os prejuízos decorrentes desse agir ilícito, o qual, aliás, se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1318 de 2710



verificam in re ipsa, não reclamando provas ou demonstrações de sua 

ocorrência. Digo isso, porque a prova dos danos morais é desnecessária 

na hipótese em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: A jurisprudência desta Corte está 

consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do 

dano moral prevalece a orientação de que a responsabilidade do agente 

que opera por força de simples fato da violação, de modo a tornar-se 

desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (REsp. 196.024) A 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa). (REsp. 23.575 – DF) 

A propósito, esse é o entendimento do TJMT: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COBRANÇA 

INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no 

serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, 

sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe 

o dever se indenizar. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT, N.U 

0000901-86.2012.8.11.0091, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) – Grifei. (...) As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços 

tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de 

pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. 

Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida 

comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a 

instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do 

procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de 

desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor 

dispensa prova. (...) “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) 

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do 

CC/2002) (TJMT, N.U 0002101-33.2015.8.11.0024, APELAÇÃO CÍVEL, 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) – Grifei. O nexo de 

causalidade entre a conduta do requerido e o dano sofrido é evidente, 

uma vez que a má prestação do serviço, caracterizada pela negligência 

na análise da documentação e falta de segurança do serviço, deu causa à 

cobrança indevida e, consequentemente, aos prejuízos experimentados 

pelo requerente. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

magistrado se orientar pela lógica do razoável ao fixá-lo, em conformidade 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, consoante o artigo 944, 

do CC. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no 

arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (neminem laedere). É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no cometimento de atos lesivos, 

confiando na impunidade. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o 

dos causadores do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando-me para as 

oportunas ponderações, somadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: i) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, no tocante ao contrato de financiamento n. 315.079.037, de 

01.11.2016, no valor de R$ 6.365,94, bem como a inexigibilidade dos 

valores cobrados pelo banco requerido com fundamento no referido 

contrato; ii) Condenar o requerido ao pagamento da repetição do indébito 

em dobro referente às parcelas descontadas indevidamente do benefício 

previdenciário do requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súm. 54, STJ); iii) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data 

(Súm. 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súm. 54, STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, NCPC. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC). Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000785-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000785-91.2017.8.11.0025 AUTOR(A): JOSE 

PINHEIRO DA CONCEICAO RÉU: BANCO BRADESCO Vistos etc. José 

Pinheiro da Conceição ajuizou “ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Banco Bradesco S/A, 

ambos qualificados, alegando que é pensionista do INSS e, ao consultar a 

situação de seu benefício previdenciário, constatou que haviam descontos 

advindos de empréstimo consignado realizado sem qualquer solicitação de 

sua parte. Informa que contratou em 16.05.2016 apenas um empréstimo no 

valor de R$ 6.103,77, com parcelas de R$ 184,70, porém descobriu que 

desde dezembro/2016 estava sendo descontada outra parcela no valor de 

R$ 175,56, originada de um empréstimo que nunca contratou. Assinala que 

ao ter acesso ao contrato indevido, observou que constava como seu um 

endereço de Barra do Bugres-MT, local onde nunca esteve, bem como 

que a assinatura lançada no instrumento foi grosseiramente falsificada, 

pois não corresponde com a sua. Recebida a peça de ingresso, foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita ao requerente, bem como a 

medida liminar, determinando-se a suspensão dos descontos das parcelas 

oriundas do contrato cuja assinatura foi, supostamente, falsificada. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando, no 

mérito, questões atinentes à revisão contratual, o que não é o caso do 

presente processo, eis que a causa de pedir é, segundo a inicial, suposta 

falsificação da assinatura do requerente em contrato de empréstimo e, ao 

final da peça contestatória, pugnou pelo acolhimento de preliminar que 

sequer arguiu. Por fim, o requerente apresentou impugnação à 

contestação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. De início, verifico que foram observadas no presente feito todas 

as formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades 

que possam contaminar o processo ou impedir seu julgamento. 

Registre-se que tanto a parte autora quanto o banco-réu enquadram-se na 
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conceituação de consumidor e fornecedor prevista, respectivamente, nos 

art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que são 

aplicáveis as normas consumeristas à espécie. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 297, pacificou o 

entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. No que concerne à inversão do ônus da prova, é 

certo que em se tratando de responsabilidade do fornecedor, o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, traz a regra de inversão do 

ônus da prova ope legis, segundo a qual a inversão será obrigatória por 

força de lei, portanto, nos termos art. 14, § 3º do CDC, o defeito na 

prestação do serviço é presumido. Especificamente no caso versado, 

dispensa-se a produção de prova pericial grafotécnica, posto que quando 

verificada a falsificação grosseira da assinatura no contrato de 

financiamento, refuta-se de plano a existência e validade do próprio 

contrato. É o caso dos autos. Da simples comparação entre as 

assinaturas lançadas no instrumento impugnado e nos documentos 

pessoais do requerente, vê-se com certa facilidade que as assinaturas do 

contrato de financiamento foram grosseiramente falsificadas. Com efeito, 

o requerido, como fornecedor de serviços que é, responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, prevendo o Código de Defesa do Consumidor que o serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar (CDC, 14, § 1º). Depreende-se, portanto, que se não houve a 

contratação do mútuo pelo requerente, tal instrumento é fruto de fraude 

que, por sua vez, só ocorreu em virtude de falha na prestação do serviço 

por parte do banco requerido, eis que não agiu com a cautela necessária 

para evitar atos fraudulentos, cujo dever decorre do próprio risco do 

empreendimento. Sobre o assunto a súmula 479 do STJ dispõe: “as 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias”. Percebe-se que a instituição financeira 

não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou 

êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade. A 

fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, 

caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a 

responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela 

decorrentes. Da repetição de indébito: O artigo 42, parágrafo único, do 

CDC, preconiza que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável”. Segundo o artigo supracitado, para que haja direito 

a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três 

requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada seja indevida, (ii) que haja 

o efetivo pagamento pelo consumidor, e (iii) a ausência de engano 

justificável, caracterizado pela má-fé. No caso dos autos é injustificável a 

conduta do requerido, porque eivada de má-fé, de manter a cobrança do 

empréstimo mesmo depois de informado pelo requerente acerca da não 

contratação do empréstimo. Há má-fé em não buscar investigar o fato 

narrado como fraudulento apenas para angariar lucro, notadamente, 

quando se tem em mãos um contrato que sequer foi assinado pelo dito 

contratante. Trata-se, em verdade, de situação na qual resta clara a 

ausência de engano justificável, pois manifesto o relaxamento dos 

deveres de cautela da instituição financeira ao realizar a cobrança. Insta 

salientar, ademais, que o próprio STJ já decidiu que “O entendimento deste 

Superior Tribunal sobre a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, é 

pacífico no sentindo de que "o engano, na cobrança indevida, só é 

justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do 

fornecedor do serviço". (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 2011/0020746-3, Rel. 

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, julgamento 10/06/2014, DJe 25/06/2014) 

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras lidam com este tipo de 

situação diariamente, pois não são poucos os processos que respondem 

com a mesma causa de pedir e, inclusive, são reiteradamente condenadas 

a indenizar os consumidores lesados. Ocorre que mesmo assim não 

tomam medida alguma para melhorar a segurança dos serviços prestados. 

Permitir que um subordinado/preposto seu faça vistas grossas diante de 

contrato de mútuo não assinado pelo tal contratante é fato que, 

certamente, não pode ser considerado como engano justificável, pois não 

é difícil deduzir que algo não está certo com a referida contratação. 

Assim, ante a ausência de engano justificável, caracterizada pela má-fé 

na cobrança indevida, deve o banco-réu devolver em dobro as quantias 

efetivamente pagas pelo consumidor, nos termos do art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. Do dano moral: A documentação acostada aos 

autos milita em favor do requerente, pois restou demonstrado que a 

cobrança indevida recaída sobre seu benefício previdenciário teve como 

origem contrato de empréstimo fraudulento. Resta claro que a conduta 

perpetrada pelo requerido trouxe prejuízos ao requerente, mormente 

porque uma pessoa simples e honesta, ao ser surpreendida com uma 

cobrança indevida, como no presente caso, sofre dissabores e abalos 

que fogem da esfera de mero aborrecimento, já que não havia relação 

jurídica a ensejar a dívida e, consequentemente, a cobrança. Sendo assim, 

desnecessárias maiores digressões sobre a hipótese versada, sendo 

forçosa a declaração de inexistência da relação jurídica questionada. 

Outrossim, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, está 

configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o réu é o único 

responsável pela cobrança indevida, incidindo, inexoravelmente, o dever 

de reparar os prejuízos decorrentes desse agir ilícito, o qual, aliás, se 

verificam in re ipsa, não reclamando provas ou demonstrações de sua 

ocorrência. Digo isso, porque a prova dos danos morais é desnecessária 

na hipótese em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: A jurisprudência desta Corte está 

consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do 

dano moral prevalece a orientação de que a responsabilidade do agente 

que opera por força de simples fato da violação, de modo a tornar-se 

desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (REsp. 196.024) A 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa). (REsp. 23.575 – DF) 

A propósito, esse é o entendimento do TJMT: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COBRANÇA 

INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no 

serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, 

sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe 

o dever se indenizar. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT, N.U 

0000901-86.2012.8.11.0091, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) – Grifei. (...) As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços 

tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de 

pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. 

Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida 

comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a 

instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do 

procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de 

desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor 

dispensa prova. (...) “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) 

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do 

CC/2002) (TJMT, N.U 0002101-33.2015.8.11.0024, APELAÇÃO CÍVEL, 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) – Grifei. O nexo de 

causalidade entre a conduta do requerido e o dano sofrido é evidente, 

uma vez que a má prestação do serviço, caracterizada pela negligência 

na análise da documentação e falta de segurança do serviço, deu causa à 

cobrança indevida e, consequentemente, aos prejuízos experimentados 

pelo requerente. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

magistrado se orientar pela lógica do razoável ao fixá-lo, em conformidade 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, consoante o artigo 944, 

do CC. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no 
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arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (neminem laedere). É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no cometimento de atos lesivos, 

confiando na impunidade. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o 

dos causadores do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando-me para as 

oportunas ponderações, somadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: i) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, no tocante ao contrato de financiamento n. 315.079.037, de 

01.11.2016, no valor de R$ 6.365,94, bem como a inexigibilidade dos 

valores cobrados pelo banco requerido com fundamento no referido 

contrato; ii) Condenar o requerido ao pagamento da repetição do indébito 

em dobro referente às parcelas descontadas indevidamente do benefício 

previdenciário do requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súm. 54, STJ); iii) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data 

(Súm. 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súm. 54, STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, NCPC. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC). Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000550-27.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

GERTRUDES ATEATA REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Gertrudes Ateata ajuizou “ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Bradesco Financiamentos 

S/A, ambos já qualificados nos autos. A requerente narra que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

referido empréstimo consignado está representado no contrato de n. 

804895117, no valor de R$ 3.815,15 (três mil, oitocentos e quinze reais e 

quinze centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 109,80, mediante 

desconto mensal em benefício previdenciário. Informa, ainda, que na data 

da distribuição da ação já tinham sido descontadas 21 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 2.305,80. A inicial veio instruída com os 

seguintes documentos: (i) procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) 

declaração de hipossuficiência financeira, (v) declaração de residência 

indígena e (iv) extrato do benefício previdenciário. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos no despacho inicial, bem como foi postergada a 

análise da tutela de urgência para depois de apresentada a contestação. 

Tentada a mediação, esta restou inexitosa, conforme termo anexado ao 

feito. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, 

preliminarmente, a ausência de interesse de agir em virtude da inexistência 

de pretensão resistida, bem como o reconhecimento da existência de 

conexão. No mérito, alegou a regularidade e validade do negócio jurídico, 

inexistência de danos morais e ausência de má-fé a justificar a restituição 

em dobro dos valores já descontados do benefício previdenciário da 

requerente. A contestação veio satisfatoriamente instruída com os 

seguintes documentos: (i) atos constitutivos, (ii) procurações e 

substabelecimentos, (iii) ficha de proposta de empréstimo pessoal com 

consignação em benefício previdenciário devidamente assinada, (iv) 

contrato de n. 804895117 assinado pela requerente e (v) ficha 

devidamente assinada para fins de autorização de consignação em 

benefício previdenciário, apontando como origem do débito o contrato n. 

804895117. A requerente apresentou impugnação à contestação, 

alegando, dentre outras coisas, que foi enganada e que não sabia que o 

que estava assinando, de modo que agiu com vício de consentimento. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Antes de 

adentrar efetivamente no mérito, necessária a análise das preliminares 

arguidas pelo requerido. É cediço que o interesse processual está ligado à 

necessidade e adequação do procedimento para satisfazer a pretensão 

do peticionante, ou seja, quando a tutela jurisdicional pretendida pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Portanto, não há falar 

em ausência de interesse processual, primeiro porque a presente ação 

mostra-se adequada para satisfazer a pretensão da parte requerente, 

segundo porque a lei não exige prévio requerimento administrativo para 

legitimar pretensões indenizatórias ou declaratórias de nulidade de 

negócio jurídico. Por outro lado, é inegável a existência de conexão entre 

a s  0 3  ( t r ê s )  d e m a n d a s  ( 1 0 0 0 5 5 0 - 2 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000551-12.2017.8.11.0025 e 1000552-94.2017.8.11.0025), pois possuem 

as mesmas partes, os mesmos fundamentos e pedidos - mudando apenas 

o número do contrato, cujos conteúdos são idênticos. No caso em tela, a 

única ação que estava tramitando na Primeira Vara Cível desta Comarca – 

autos de n. 1000552-94.2017.8.11.0025 - veio declinada a este Juízo para 

instrução e julgamento, logo, as ações conexas já estão devidamente 

reunidas nesta Vara, não havendo mais se falar em perigo de decisões 

conflitantes do ponto de vista prático. Superadas as questões 

preliminares, verifica-se que foram observadas todas as formalidades 

legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades que possam 

contaminar o processo e impedir seu julgamento. Além do mais, o 

processo está apto a julgamento, não havendo necessidade de dilação 

probatória, uma vez que as provas documentais produzidas pelas partes 

são suficientes, de modo que passo ao julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Pois bem. 

Conforme narrado alhures, cuida-se de ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais em que a parte requerente pugnou pela 

procedência dos pedidos para o fim de: a) declarar a invalidade do 

negócio jurídico representado pelo contrato de empréstimo com 

consignação em benefício previdenciário; b) condenar o requerido a 

restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício 

previdenciário, oriundos do contrato em questão; c) condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Analisando detidamente os 

documentos que instruem a contestação, notadamente as cópias dos 

contratos, depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre 

e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário. 

Insta salientar que o vício de vontade não se presume, devendo ser 

cabalmente demonstrado por meio de prova escoimada de dúvidas, cujo 

ônus incumbe a quem o argui – no caso, à requerente – sem o que é 

impossível invalidar qualquer transação perfeita e acabada, realizada por 

pessoa plenamente capaz. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA 
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PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é 

incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do 

seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio 

jurídico em razão da ocorrência de erro demanda a prova plena da 

ocorrência de vício de consentimento, sendo da parte que invoca o vício o 

ônus de comprová-lo. 3. Não restando demonstrado o vício de 

consentimento alegado pela parte, mantêm-se hígido o contrato de 

prestação de serviço celebrado e devidamente assinado pelas partes. 4. 

Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 07274787420178070001, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) (Destaquei) Sobressai dos 

documentos apresentados que a requerente efetivamente contratou o 

empréstimo de livre e espontânea vontade, até porque o contrato está 

devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente. Outro ponto digno de nota é que a requerente não nega o 

recebimento do valor do empréstimo, porém, estranhamente, não busca 

resolver o problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso se 

sua tese procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo 

socorrer-se ao Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada 

menos, que 21 parcelas. Assim, não resta alternativa, a não ser concluir 

que o contrato de empréstimo é plenamente válido, sendo evidente que a 

requerente recebeu o valor contratado, razão por que deve quitar as 

parcelas na forma pactuada, pois do contrário haveria enriquecimento sem 

causa da demandante. Da má-fé: No mais, a requerente, no mínimo, agiu 

de má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral e repetições de indébito em dobro), cuja 

pretensão sabe ser indevida, objetivando enriquecimento ilícito. Ou seja, a 

parte autora ajuizou três demandas com as mesmas partes, mesmos 

fundamentos e mesmos pedidos (1000550-27.2017.8.11.0025, 

1000551-12.2017.8.11.0025 e 1000552-94.2017.8.11.0025), sendo que 

em todas as ações alega que não solicitou/autorizou os contratos de 

empréstimos com consignação em benefício previdenciário, objetivando 

alcançar, nada mais nada menos, que três compensações de R$ 

40.000,00, totalizando o montante de R$ 120.000,00. É certo que a atitude 

da requerente se apresenta no sentido de buscar enriquecimento ilícito. Se 

assim não fosse, certamente teria relacionado todos os contratos na 

mesma demanda para que fosse declarada a nulidade conjunta dos 

contratos com a consequente condenação do requerido ao pagamento da 

dita indenização. Mas, na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente 

distribuiu, desnecessariamente, três ações, pedindo em cada uma delas a 

nulidade dos contratos – todos celebrados com o Bradesco 

Financiamentos S/A - o que demonstra, como dito, a tentativa de receber 

várias indenizações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Além do 

mais, por meio de rápida busca no Sistema, observa-se que o advogado 

Renan Marinello, inscrito na OAB/MT n. 16.882, no período de 29/04/2017 a 

16/06/2017, distribui, apenas nesta Comarca, mais de 50 (cinquenta) 

ações, todas com a mesma “moldura” e figurando no polo ativo pessoas 

indígenas de etnias da região. Importante registrar que a litigância 

temerária, tal como esta, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão 

ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a 

exemplo do enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte 

requerente às penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. 

Dispositivo: Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, condeno a parte requerente ao pagamento de multa 

que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 

80, NCPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja 

cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 

98, § 3º, NCPC. Retifique-se a autuação do processo para constar no polo 

passivo Bradesco Financiamentos S/A. Intimem-se as partes e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000550-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES ATEATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000550-27.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

GERTRUDES ATEATA REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Gertrudes Ateata ajuizou “ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Bradesco Financiamentos 

S/A, ambos já qualificados nos autos. A requerente narra que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

referido empréstimo consignado está representado no contrato de n. 

804895117, no valor de R$ 3.815,15 (três mil, oitocentos e quinze reais e 

quinze centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 109,80, mediante 

desconto mensal em benefício previdenciário. Informa, ainda, que na data 

da distribuição da ação já tinham sido descontadas 21 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 2.305,80. A inicial veio instruída com os 

seguintes documentos: (i) procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) 

declaração de hipossuficiência financeira, (v) declaração de residência 

indígena e (iv) extrato do benefício previdenciário. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos no despacho inicial, bem como foi postergada a 

análise da tutela de urgência para depois de apresentada a contestação. 

Tentada a mediação, esta restou inexitosa, conforme termo anexado ao 

feito. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, 

preliminarmente, a ausência de interesse de agir em virtude da inexistência 

de pretensão resistida, bem como o reconhecimento da existência de 

conexão. No mérito, alegou a regularidade e validade do negócio jurídico, 

inexistência de danos morais e ausência de má-fé a justificar a restituição 

em dobro dos valores já descontados do benefício previdenciário da 

requerente. A contestação veio satisfatoriamente instruída com os 

seguintes documentos: (i) atos constitutivos, (ii) procurações e 

substabelecimentos, (iii) ficha de proposta de empréstimo pessoal com 

consignação em benefício previdenciário devidamente assinada, (iv) 

contrato de n. 804895117 assinado pela requerente e (v) ficha 

devidamente assinada para fins de autorização de consignação em 

benefício previdenciário, apontando como origem do débito o contrato n. 

804895117. A requerente apresentou impugnação à contestação, 

alegando, dentre outras coisas, que foi enganada e que não sabia que o 

que estava assinando, de modo que agiu com vício de consentimento. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Antes de 

adentrar efetivamente no mérito, necessária a análise das preliminares 

arguidas pelo requerido. É cediço que o interesse processual está ligado à 

necessidade e adequação do procedimento para satisfazer a pretensão 

do peticionante, ou seja, quando a tutela jurisdicional pretendida pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Portanto, não há falar 
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em ausência de interesse processual, primeiro porque a presente ação 

mostra-se adequada para satisfazer a pretensão da parte requerente, 

segundo porque a lei não exige prévio requerimento administrativo para 

legitimar pretensões indenizatórias ou declaratórias de nulidade de 

negócio jurídico. Por outro lado, é inegável a existência de conexão entre 

a s  0 3  ( t r ê s )  d e m a n d a s  ( 1 0 0 0 5 5 0 - 2 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000551-12.2017.8.11.0025 e 1000552-94.2017.8.11.0025), pois possuem 

as mesmas partes, os mesmos fundamentos e pedidos - mudando apenas 

o número do contrato, cujos conteúdos são idênticos. No caso em tela, a 

única ação que estava tramitando na Primeira Vara Cível desta Comarca – 

autos de n. 1000552-94.2017.8.11.0025 - veio declinada a este Juízo para 

instrução e julgamento, logo, as ações conexas já estão devidamente 

reunidas nesta Vara, não havendo mais se falar em perigo de decisões 

conflitantes do ponto de vista prático. Superadas as questões 

preliminares, verifica-se que foram observadas todas as formalidades 

legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades que possam 

contaminar o processo e impedir seu julgamento. Além do mais, o 

processo está apto a julgamento, não havendo necessidade de dilação 

probatória, uma vez que as provas documentais produzidas pelas partes 

são suficientes, de modo que passo ao julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Pois bem. 

Conforme narrado alhures, cuida-se de ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais em que a parte requerente pugnou pela 

procedência dos pedidos para o fim de: a) declarar a invalidade do 

negócio jurídico representado pelo contrato de empréstimo com 

consignação em benefício previdenciário; b) condenar o requerido a 

restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício 

previdenciário, oriundos do contrato em questão; c) condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Analisando detidamente os 

documentos que instruem a contestação, notadamente as cópias dos 

contratos, depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre 

e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato 

de empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário. 

Insta salientar que o vício de vontade não se presume, devendo ser 

cabalmente demonstrado por meio de prova escoimada de dúvidas, cujo 

ônus incumbe a quem o argui – no caso, à requerente – sem o que é 

impossível invalidar qualquer transação perfeita e acabada, realizada por 

pessoa plenamente capaz. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é 

incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do 

seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio 

jurídico em razão da ocorrência de erro demanda a prova plena da 

ocorrência de vício de consentimento, sendo da parte que invoca o vício o 

ônus de comprová-lo. 3. Não restando demonstrado o vício de 

consentimento alegado pela parte, mantêm-se hígido o contrato de 

prestação de serviço celebrado e devidamente assinado pelas partes. 4. 

Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 07274787420178070001, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) (Destaquei) Sobressai dos 

documentos apresentados que a requerente efetivamente contratou o 

empréstimo de livre e espontânea vontade, até porque o contrato está 

devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente. Outro ponto digno de nota é que a requerente não nega o 

recebimento do valor do empréstimo, porém, estranhamente, não busca 

resolver o problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso se 

sua tese procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo 

socorrer-se ao Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada 

menos, que 21 parcelas. Assim, não resta alternativa, a não ser concluir 

que o contrato de empréstimo é plenamente válido, sendo evidente que a 

requerente recebeu o valor contratado, razão por que deve quitar as 

parcelas na forma pactuada, pois do contrário haveria enriquecimento sem 

causa da demandante. Da má-fé: No mais, a requerente, no mínimo, agiu 

de má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral e repetições de indébito em dobro), cuja 

pretensão sabe ser indevida, objetivando enriquecimento ilícito. Ou seja, a 

parte autora ajuizou três demandas com as mesmas partes, mesmos 

fundamentos e mesmos pedidos (1000550-27.2017.8.11.0025, 

1000551-12.2017.8.11.0025 e 1000552-94.2017.8.11.0025), sendo que 

em todas as ações alega que não solicitou/autorizou os contratos de 

empréstimos com consignação em benefício previdenciário, objetivando 

alcançar, nada mais nada menos, que três compensações de R$ 

40.000,00, totalizando o montante de R$ 120.000,00. É certo que a atitude 

da requerente se apresenta no sentido de buscar enriquecimento ilícito. Se 

assim não fosse, certamente teria relacionado todos os contratos na 

mesma demanda para que fosse declarada a nulidade conjunta dos 

contratos com a consequente condenação do requerido ao pagamento da 

dita indenização. Mas, na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente 

distribuiu, desnecessariamente, três ações, pedindo em cada uma delas a 

nulidade dos contratos – todos celebrados com o Bradesco 

Financiamentos S/A - o que demonstra, como dito, a tentativa de receber 

várias indenizações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Além do 

mais, por meio de rápida busca no Sistema, observa-se que o advogado 

Renan Marinello, inscrito na OAB/MT n. 16.882, no período de 29/04/2017 a 

16/06/2017, distribui, apenas nesta Comarca, mais de 50 (cinquenta) 

ações, todas com a mesma “moldura” e figurando no polo ativo pessoas 

indígenas de etnias da região. Importante registrar que a litigância 

temerária, tal como esta, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão 

ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a 

exemplo do enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte 

requerente às penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. 

Dispositivo: Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, condeno a parte requerente ao pagamento de multa 

que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 

80, NCPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja 

cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 

98, § 3º, NCPC. Retifique-se a autuação do processo para constar no polo 

passivo Bradesco Financiamentos S/A. Intimem-se as partes e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. L. -. M. (REU)

M. F. P. S. (REU)

A. L. F. (REU)
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CERTIDÃO INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA 

PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA MARGEADA DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA 

REAIS) EM FAVOR DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA JULYELSON A. 

VITORASSI, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE A GUIA PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA 

MARGEADA PODERÁ SER LEVANTADA NA DIRETORIA DO FÓRUM 

DESTA COMARCA. JUINA, 07 DE AGOSTO DE 2017 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. L. -. M. (REU)

M. F. P. S. (REU)

A. L. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000679-32.2017.8.11.0025 AUTOR(A): HELLEN 

SUSAN CAVICHIOLI RÉU: ADOVALDO LOURENCO FERREIRA, GARRA 

RADIOTELEVISAO LTDA - ME, MARCOS FABIANO PERES SALES Vistos, 

etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. Analisando os autos, 

observa-se que não há informações de que os requeridos tenham sido 

citados, bem como não há qualquer contestação apresentada, não 

havendo, portanto, óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil. Custas judiciais remanescentes, se houver, 

ficam a cargo da parte autora (art. 90, caput, NCPC). Sem honorários, eis 

que não houve a angularização processual. Intime-se a parte autora e uma 

vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 2 de 

dezembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000642-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000642-05.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. RECEBO a inicial posto que atendidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC e, nos termos do artigo 334, caput, do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 04 de setembro de 2017, às 16h40min, devendo as partes 

comparecerem acompanhadas de advogados. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, constando que, 

nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Consigne-se que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. 

Juína/MT, 27 de março de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000642-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000642-05.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Francisca Tsiksowy Rikbaktsa ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de Banco Bradesco 

S/A, ambos qualificados. A requerente narra que é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício previdenciário, constatou que 

haviam descontos advindos de empréstimos consignados que foram 

realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o empréstimo 

consignado está representado no contrato de n. 0123321733915, no valor 

de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), a ser pago em 72 parcelas de 

R$ 58,51, mediante desconto mensal em folha de pagamento. Informa, 

ainda, que na data da distribuição da ação já haviam sido descontadas 02 

parcelas, totalizando o montante de R$ 117,02. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos no despacho inicial. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação alegando, em síntese, a validade do 

contrato e, por consequência, pugnou pela total improcedência dos 

pedidos formulados na inicial. A contestação veio instruída com a cédula 

de crédito bancário n. 321.733.915 – empréstimo pessoal, na modalidade 

consignação em pagamento (Id n. 9940066). Tentada a mediação, esta 

restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. Impugnação à 

contestação apresentada. Por fim, as partes foram intimadas a 

manifestarem-se acerca da intenção de produzir outras provas no prazo 

de 10 dias, sob pena de preclusão, contudo nada requereram, deixando 

transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de decurso de 

prazo lançada. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Conforme narrado alhures, cuida-se de ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais em que a parte requerente 

pugnou pela procedência dos pedidos para o fim de: a) declarar a 

“anulabilidade” do negócio jurídico representado pelo contrato de 

empréstimo com consignação em folha de pagamento; b) condenar o 

requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do 

benefício previdenciário, oriundos do contrato em questão; c) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Verifica-se que foram 

observadas todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades 

ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir seu 

julgamento. Além do mais, o processo está apto a julgamento, não 

havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas 

documentais produzidas pelas partes são suficientes, não havendo óbice 

ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Pois bem. Diretamente ao ponto, observa-se que o 

contrato apresentado pelo requerido (Id n. 9940066) não foi assinado pela 

requerente, mas por pessoa estranha que, ao que tudo indica, não detinha 

poderes para representar a requerente na contratação, isso porque o 

referido instrumento contratual não está acompanhado com qualquer cópia 

de procuração outorgando tal poder à signatária do contrato. Importante 

relembrar que eventual condição de analfabetismo não retira da pessoa a 

capacidade contratual, mas impõe a exigência de observância de certos 
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cuidados e formalidades, tais como a formalização do contrato por meio de 

escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas 

testemunhas nos contratos de prestação de serviço, tais como os 

bancários (CC, art. 595). Com efeito, para que o contrato firmado com 

pessoa analfabeta seja válido é necessária a observância dos requisitos 

previstos no art. 595 do Código Civil: assinatura a rogo por procurador 

constituído por mandato público e de duas testemunhas. No caso dos 

autos, o instrumento particular apresentado pelo requerido não observou, 

nem de longe, a formalidade exigida no art. 595 do CC, pelo que a 

declaração da inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe. 

Outrossim, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, está 

configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o requerido é o 

único responsável pela cobrança indevida, incidindo, inexoravelmente, o 

dever de reparar os prejuízos decorrentes desse agir ilícito, o qual, aliás, 

se verificam in re ipsa, não reclamando provas ou demonstrações de sua 

ocorrência. Digo isso, porque a prova dos danos morais é desnecessária 

na hipótese em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: A jurisprudência desta Corte está 

consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do 

dano moral prevalece a orientação de que a responsabilidade do agente 

que opera por força de simples fato da violação, de modo a tornar-se 

desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (REsp. 196.024) A 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa). (REsp. 23.575 – DF) 

A propósito, esse é o entendimento do TJMT: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COBRANÇA 

INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no 

serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, 

sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe 

o dever se indenizar. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT, N.U 

0000901-86.2012.8.11.0091, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) – Grifei. (...) As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços 

tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de 

pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. 

Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida 

comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a 

instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do 

procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de 

desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor 

dispensa prova. (...) “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) 

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do 

CC/2002) (TJMT, N.U 0002101-33.2015.8.11.0024, APELAÇÃO CÍVEL, 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) – Grifei. O nexo de 

causalidade entre a conduta do requerido e o dano sofrido é evidente, 

uma vez que a má prestação do serviço, caracterizada pela negligência 

na análise da documentação e falta de segurança do serviço, deu causa à 

cobrança indevida e, consequentemente, aos prejuízos experimentados 

pelo requerente. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

magistrado se orientar pela lógica do razoável ao fixá-lo, em conformidade 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, consoante o artigo 944, 

do CC. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no 

arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (neminem laedere). É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no cometimento de atos lesivos, 

confiando na impunidade. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o 

dos causadores do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando-me para as 

oportunas ponderações, somadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). No mais, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, preconiza que “O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Segundo o artigo supracitado, para que haja direito a devolução em dobro 

do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) 

que a cobrança realizada seja indevida, (ii) que haja o efetivo pagamento 

pelo consumidor, e (iii) a ausência de engano justificável, caracterizado 

pela má-fé. Sobre o tema, o próprio STJ já decidiu que “O entendimento 

deste Superior Tribunal sobre a incidência do art. 42, parágrafo único, do 

CDC, é pacífico no sentindo de que "o engano, na cobrança indevida, só é 

justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do 

fornecedor do serviço". (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 2011/0020746-3, Rel. 

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, julgamento 10/06/2014, DJe 25/06/2014) 

Em verdade, trata-se de situação na qual resta clara a ausência de 

engano justificável, pois manifesto o relaxamento dos deveres de cautela 

da instituição financeira ao realizar a cobrança. Assim, ante a ausência de 

engano justificável, caracterizada pela culpa na conduta do prestador de 

serviço que deu origem à cobrança indevida, deve o requerido devolver 

em dobro as quantias efetivamente pagas pelo consumidor, nos termos do 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: i) 

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à 

cédula de crédito bancário n. 321.733.915 – empréstimo pessoal, na 

modalidade consignação em pagamento (Id n. 9940066), no valor de R$ 

1.900,00, formalizado em 06.03.2017, bem como a inexigibilidade dos 

valores cobrados pelo banco requerido com fundamento no referido 

contrato; ii) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC a partir desta data (Súm. 362, STJ) e 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54, STJ); iii) 

Condenar o requerido ao pagamento da repetição do indébito em dobro 

referente às parcelas descontadas indevidamente do benefício 

previdenciário da requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súm. 54, STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

NCPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC). 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 2 de dezembro de 2019. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000642-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000642-05.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Francisca Tsiksowy Rikbaktsa ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de Banco Bradesco 

S/A, ambos qualificados. A requerente narra que é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício previdenciário, constatou que 

haviam descontos advindos de empréstimos consignados que foram 

realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o empréstimo 

consignado está representado no contrato de n. 0123321733915, no valor 

de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), a ser pago em 72 parcelas de 

R$ 58,51, mediante desconto mensal em folha de pagamento. Informa, 

ainda, que na data da distribuição da ação já haviam sido descontadas 02 

parcelas, totalizando o montante de R$ 117,02. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos no despacho inicial. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação alegando, em síntese, a validade do 

contrato e, por consequência, pugnou pela total improcedência dos 

pedidos formulados na inicial. A contestação veio instruída com a cédula 

de crédito bancário n. 321.733.915 – empréstimo pessoal, na modalidade 

consignação em pagamento (Id n. 9940066). Tentada a mediação, esta 

restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. Impugnação à 

contestação apresentada. Por fim, as partes foram intimadas a 

manifestarem-se acerca da intenção de produzir outras provas no prazo 

de 10 dias, sob pena de preclusão, contudo nada requereram, deixando 

transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de decurso de 

prazo lançada. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Conforme narrado alhures, cuida-se de ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais em que a parte requerente 

pugnou pela procedência dos pedidos para o fim de: a) declarar a 

“anulabilidade” do negócio jurídico representado pelo contrato de 

empréstimo com consignação em folha de pagamento; b) condenar o 

requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do 

benefício previdenciário, oriundos do contrato em questão; c) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Verifica-se que foram 

observadas todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades 

ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir seu 

julgamento. Além do mais, o processo está apto a julgamento, não 

havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas 

documentais produzidas pelas partes são suficientes, não havendo óbice 

ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Pois bem. Diretamente ao ponto, observa-se que o 

contrato apresentado pelo requerido (Id n. 9940066) não foi assinado pela 

requerente, mas por pessoa estranha que, ao que tudo indica, não detinha 

poderes para representar a requerente na contratação, isso porque o 

referido instrumento contratual não está acompanhado com qualquer cópia 

de procuração outorgando tal poder à signatária do contrato. Importante 

relembrar que eventual condição de analfabetismo não retira da pessoa a 

capacidade contratual, mas impõe a exigência de observância de certos 

cuidados e formalidades, tais como a formalização do contrato por meio de 

escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas 

testemunhas nos contratos de prestação de serviço, tais como os 

bancários (CC, art. 595). Com efeito, para que o contrato firmado com 

pessoa analfabeta seja válido é necessária a observância dos requisitos 

previstos no art. 595 do Código Civil: assinatura a rogo por procurador 

constituído por mandato público e de duas testemunhas. No caso dos 

autos, o instrumento particular apresentado pelo requerido não observou, 

nem de longe, a formalidade exigida no art. 595 do CC, pelo que a 

declaração da inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe. 

Outrossim, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, está 

configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o requerido é o 

único responsável pela cobrança indevida, incidindo, inexoravelmente, o 

dever de reparar os prejuízos decorrentes desse agir ilícito, o qual, aliás, 

se verificam in re ipsa, não reclamando provas ou demonstrações de sua 

ocorrência. Digo isso, porque a prova dos danos morais é desnecessária 

na hipótese em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: A jurisprudência desta Corte está 

consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do 

dano moral prevalece a orientação de que a responsabilidade do agente 

que opera por força de simples fato da violação, de modo a tornar-se 

desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (REsp. 196.024) A 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa). (REsp. 23.575 – DF) 

A propósito, esse é o entendimento do TJMT: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COBRANÇA 

INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no 

serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, 

sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe 

o dever se indenizar. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT, N.U 

0000901-86.2012.8.11.0091, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) – Grifei. (...) As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços 

tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de 

pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. 

Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida 

comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a 

instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do 

procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de 

desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor 

dispensa prova. (...) “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) 

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do 

CC/2002) (TJMT, N.U 0002101-33.2015.8.11.0024, APELAÇÃO CÍVEL, 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) – Grifei. O nexo de 

causalidade entre a conduta do requerido e o dano sofrido é evidente, 

uma vez que a má prestação do serviço, caracterizada pela negligência 

na análise da documentação e falta de segurança do serviço, deu causa à 

cobrança indevida e, consequentemente, aos prejuízos experimentados 

pelo requerente. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

magistrado se orientar pela lógica do razoável ao fixá-lo, em conformidade 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, consoante o artigo 944, 

do CC. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no 

arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (neminem laedere). É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no cometimento de atos lesivos, 

confiando na impunidade. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o 
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dos causadores do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando-me para as 

oportunas ponderações, somadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). No mais, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, preconiza que “O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Segundo o artigo supracitado, para que haja direito a devolução em dobro 

do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) 

que a cobrança realizada seja indevida, (ii) que haja o efetivo pagamento 

pelo consumidor, e (iii) a ausência de engano justificável, caracterizado 

pela má-fé. Sobre o tema, o próprio STJ já decidiu que “O entendimento 

deste Superior Tribunal sobre a incidência do art. 42, parágrafo único, do 

CDC, é pacífico no sentindo de que "o engano, na cobrança indevida, só é 

justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do 

fornecedor do serviço". (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 2011/0020746-3, Rel. 

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, julgamento 10/06/2014, DJe 25/06/2014) 

Em verdade, trata-se de situação na qual resta clara a ausência de 

engano justificável, pois manifesto o relaxamento dos deveres de cautela 

da instituição financeira ao realizar a cobrança. Assim, ante a ausência de 

engano justificável, caracterizada pela culpa na conduta do prestador de 

serviço que deu origem à cobrança indevida, deve o requerido devolver 

em dobro as quantias efetivamente pagas pelo consumidor, nos termos do 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: i) 

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à 

cédula de crédito bancário n. 321.733.915 – empréstimo pessoal, na 

modalidade consignação em pagamento (Id n. 9940066), no valor de R$ 

1.900,00, formalizado em 06.03.2017, bem como a inexigibilidade dos 

valores cobrados pelo banco requerido com fundamento no referido 

contrato; ii) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC a partir desta data (Súm. 362, STJ) e 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54, STJ); iii) 

Condenar o requerido ao pagamento da repetição do indébito em dobro 

referente às parcelas descontadas indevidamente do benefício 

previdenciário da requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súm. 54, STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

NCPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC). 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 2 de dezembro de 2019. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001681-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MAITELLI ARMELIATO (REQUERENTE)

LUCILO JACOMEL (REQUERENTE)

LAFAETE JACOMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB OAB - MT22008/O (ADVOGADO(A))

ALANA ARMELIATO MACHADO OAB - MT11372/O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB OAB - MT6204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS BERNARDI (REQUERIDO)

JOSE ALCIR PAULINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001681-03.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de rescisão/resolução contratual c/c pedido de indenização por 

perdas e danos proposta por Lafaete Jacomel, Lucilo Jacomel e Iracy 

Maitelli Armeliato em desfavor de José Alcir Paulino e João Marcos 

Bernardi, já qualificados nos autos. Determinada a citação e intimação dos 

requeridos para audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, as partes compareceram na data aprazada e transigiram, 

conforme termo de acordo em Id 26191294. Pugnam pela homologação 

judicial e consequente extinção do feito. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram para pôr fim ao 

processo executivo, conforme termo de acordo extrajudicial de Id 

26191294. No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente 

capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. Custas remanescentes, se houver, nos termos do 

art. 90, §3°, do CPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 18 de 

dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001747-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MODELO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REQUERIDO)

SOMPO SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001747-80.2018.8.11.0025. Vistos, etc. A petição 

inicial é dirigida à Comarca de Colniza/MT, além do mais, conforme 

certificado em Id 18446132, a parte autora informou que houve equívoco 

na distribuição da ação, razão pela qual solicitou a redistribuição do feito 

àquela Comarca. Assim, remeta-se o presente feito à Comarca de 

Colniza/MT, com as nossas homenagens. Promovam-se as baixas 

necessárias. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000008-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000008-72.2018.8.11.0025. Vistos, etc. 

Certifique-se o decurso do prazo para a parte ré apresentar contestação. 

Empós, intime-se a parte autora para requerer o que entender por direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001708-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DHERLIN MARQUES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES DA ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001708-83.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de alimentos ajuizada por DHERLIN MARQUES DA ROCHA em 

desfavor de JOSÉ MARQUES DA ROCHA, já qualificados nos autos. Após 

citado, o requerido apresentou proposta de acordo (Id 19185079). Em 

seguida, a requerente manifestou concordância, requerendo a 

homologação do acordo. Vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram, conforme 

proposta de acordo em Id n. 19185079, com posterior anuência da parte 

autora (Id 19228953). No caso em epígrafe, verifico que as partes são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. Custas e honorários nos termos do 

acordo. Em caso de omissão, custas e honorários nos termos do art. 90, §

§ 2º e 3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001708-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DHERLIN MARQUES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES DA ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001708-83.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de alimentos ajuizada por DHERLIN MARQUES DA ROCHA em 

desfavor de JOSÉ MARQUES DA ROCHA, já qualificados nos autos. Após 

citado, o requerido apresentou proposta de acordo (Id 19185079). Em 

seguida, a requerente manifestou concordância, requerendo a 

homologação do acordo. Vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram, conforme 

proposta de acordo em Id n. 19185079, com posterior anuência da parte 

autora (Id 19228953). No caso em epígrafe, verifico que as partes são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. Custas e honorários nos termos do 

acordo. Em caso de omissão, custas e honorários nos termos do art. 90, §

§ 2º e 3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

....

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001137-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADERVAL BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

...

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001149-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DA SILVA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DE CASTRO FILHO (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO (IMPETRADO)

 

...

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000835-20.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: JOSE APARECIDO CAVALCANTE Vistos, etc. O 

requerimento de Id n. 16066671 se mostra prematuro, pois o AR foi 

devolvido em virtude de “endereço irregular/falta complemento”. Assim, 

antes de promover qualquer busca de endereço por meio dos sistemas à 

disposição do Juízo, tente-se a citação por meio de Oficial de Justiça. 

Caso não se obtenha êxito na citação via mandado, volte-me concluso 

para analisar a pertinência da busca de informações via Sistema INFOJUD. 

Às providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERTON HOFFMANN (REU)

Magistrado(s):
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DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000263-30.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME RÉU: HERTON 

HOFFMANN Vistos, etc. Considerando que a petição inicial sequer foi 

recebida, posto que adveio aos autos pedido de desistência da ação logo 

em seguida ao ajuizamento, determino o cancelamento da distribuição e 

torno sem efeito a condenação do requerente ao pagamento das custas 

processuais. Arquive-se definitivamente. Às providências. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MELINA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001273-46.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 1.023 do NCPC, INTIME-SE o Embargado para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos em Id 

15882239. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN TAVARES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000008-43.2016.8.11.0025 REQUERENTE: 

ADRIANA TAVARES DE LIMA REQUERIDO: BENJAMIN TAVARES DE LIMA 

Vistos, etc. Considerando que o mandado de citação e intimação teve 

êxito apenas parcial, posto que somente o herdeiro Ademir Tavares de 

Lima foi encontrado, intime-se a inventariante, na pessoa do seu 

a d v o g a d o  c o n s t i t u í d o ,  p a r a  i n f o r m a r  o  e n d e r e ç o 

completo/correto/atualizado da herdeira Ilma Tavares de Lima, no prazo de 

10 (dez) dias. Quanto aos herdeiros Vilma Tavares de Lima e Jurandir 

Tavares de Lima, renove-se o mandado de citação e intimação. Sem 

prejuízo da determinação retro, concedo ao inventariante o prazo de 60 

(sessenta) dias para juntar aos autos as últimas declarações, juntamente 

com o esboço de partilha, bem como a GIA-ITCMD, acompanhada da 

avaliação dos bens realizada pela autoridade fazendária, o demonstrativo 

do cálculo e o comprovante de recolhimento do imposto de transmissão 

causa mortis (ITCMD), ou, se for o caso, a declaração de isenção emitida 

pela Fazenda Pública Estadual. Após, abra-se vista dos autos à Fazenda 

Pública Estadual. Cumpridas todas as determinações, volte-me concluso. 

Às providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TIEKO ITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ISSAO ITO (REU)

ISAURA IZUMI KANETA ITO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000313-90.2017.8.11.0025 AUTOR(A): FABIANA 

TIEKO ITO REU: ISAURA IZUMI KANETA ITO, DALTON ISSAO ITO Vistos, 

etc. Deixo de homologar o novo acordo firmado entre as partes (Id n. 

15836585), pois além de já possuir nos autos um termo de acordo 

envolvendo o imóvel de matrícula n. 16.200, o qual foi devidamente 

homologado nos idos do ano de 2017, observo que foram incluídos na 

transação bens que não fazem parte da pretensão deduzida na exordial. É 

importante observar, outrossim, que não há prejuízo às partes, visto que, 

estando os envolvidos de pleno acordo, a regularização junto ao cartório 

competente dispensa intervenção judicial, sendo bom relembrar que o 

Poder Judiciário não deve ser utilizado apenas para eximir-se do 

pagamento de emolumentos devidos aos cartórios extrajudiciais. Por fim, 

considerando que as partes desistiram expressamente do pedido de 

expedição dos competentes mandados de averbação em relação ao termo 

de acordo outrora homologado, determino o arquivamento definitivo dos 

autos. Às providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002042-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY (REQUERIDO)

HARALD FEY JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE RIGODANZO MOCHA OAB - PR81554 (ADVOGADO(A))

ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER OAB - PR22617 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002042-83.2019.8.11.0025. Vistos, etc. 

Considerando que as partes manifestaram expressamente o desinteresse 

na audiência de conciliação e diante da necessidade de adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, determino: i) O cancelamento da 

audiência de conciliação designada para o dia 22.01.2020; ii) A citação 

do(s) réu(s) para, querendo, contestar(em) a presente ação no prazo 

legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação 

de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato narradas na inicial (art. 344, CPC). 

Apresentadas as contestações, certifique-se a tempestividade e intime-se 

o requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002042-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY (REQUERIDO)

HARALD FEY JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCELLE RIGODANZO MOCHA OAB - PR81554 (ADVOGADO(A))

ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER OAB - PR22617 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002042-83.2019.8.11.0025. Vistos, etc. 

Considerando que as partes manifestaram expressamente o desinteresse 

na audiência de conciliação e diante da necessidade de adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, determino: i) O cancelamento da 

audiência de conciliação designada para o dia 22.01.2020; ii) A citação 

do(s) réu(s) para, querendo, contestar(em) a presente ação no prazo 

legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação 

de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato narradas na inicial (art. 344, CPC). 

Apresentadas as contestações, certifique-se a tempestividade e intime-se 

o requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-12.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000001-12.2020.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por alienação 

fiduciária. O credor fiduciante demonstra ter constituído em mora o 

devedor fiduciário e junta o respectivo contrato firmado entre as partes. 

Requer o decreto liminar da medida. No tocante ao requisito mora do 

devedor, consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, 

estará ela aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para pagamento 

sem o adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de que 

constituiu o devedor em mora, bastará ao credor que comprove a 

expedição de notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso 

de recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no 

contrato, não se exigindo que a assinatura constante no aviso de 

recebimento seja a do próprio destinatário. No caso em estudo, o autor 

não logrou êxito em comprovar a constituição da mora por parte do 

devedor, uma vez que com a inicial, a fim de comprovar a devida 

notificação do devedor, o autor bastou-se a apresentar Aviso de 

Recebimento com a informação “endereço incorreto”. Insta salientar, que o 

fato da correspondência ter retornado com a informação “endereço 

incorreto” não tem o condão de constituir em mora o devedor. É esse o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO 

MOTIVO ENDEREÇO INSUFICIENTE - MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO 

DE BASE REVOGADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I - A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária. II - A notificação extrajudicial não entregue pelo motivo endereço 

insuficiente, não possui o condão de constituir o devedor em mora. (N.U 

1015006-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (grifei) PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007911-33.2018.8.11.0002APELANTE:  BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: WILLIAN DE CAMPOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T AAPELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO 

MOTIVO "ENDEREÇO INCORRETO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - 

MORA NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE – APLICAÇÃO DA 

MULTA DO ART. 3º, §§ 6º E 7º, DO DECRETO-LEI 911/69 – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação 

mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram 

esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1007911-33.2018.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019) (grifei) Portanto, como a petição 

inicial não se encontra instruída de forma suficiente a comprovar a efetiva 

constituição em mora da parte requerida, sendo este requisito 

indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), determino que o autor 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000231-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000231-25.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença referente ao pagamento de pensão 

alimentícia ajuizada por JOÃO GUSTAVO DOMINGUES ASCOLI 

representado por sua genitora JOANA ALVES DOMINGUES em desfavor 

de ALEXANDRO OLIVEIRA ASCOLI, já qualificados nos autos. Acostou ao 

feito pedido de homologação do acordo extrajudicial firmado pelas partes 

(Id 20896917). Vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram, conforme termo de 

acordo em Id n. 20896917. No caso em epígrafe, verifico que as partes 

são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. Custas e honorários nos termos do 

acordo. Em caso de omissão, custas e honorários nos termos do art. 90, §

§ 2º e 3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDEMAR KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Intima-se a parte autora para requerer o que entender por direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000879-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRUZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARUANA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000879-39.2017.8.11.0025 REQUERENTE: WESLEY 

CRUZ DA ROCHA REQUERIDO: ARUANA SEGUROS S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de ação ordinária de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT 

proposta por Wesley Cruz da Rocha em desfavor de Aruana Seguradora 

S/A, alegando, em síntese que sofreu acidente automobilístico em 

05.09.2015, ocasionando politrauma com afundamento do crânio na região 

frontal esquerda. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, requerendo, preliminarmente, a sua exclusão do polo 

passivo e consequente inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, sob o fundamento de que esta é a entidade superior 

no que tange à gestão das coberturas estabelecidas na Lei n. 6.194/74, 

bem como arguiu a ausência de interesse de agir em virtude do pagamento 

realizado na via administrativa. No mérito, alegou a regularidade do valor 

pago administrativamente e, por conseguinte, que o autor não possui 

direito ao recebimento de indenização residual. Impugnação à contestação 

intempestiva. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Em que pese os fatos alegados, entendo que as preliminares de 

mérito arguidas não merecem acolhimento. No que tange à preliminar que 

se pede a alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que 

o pagamento da indenização é realizado por qualquer uma das empresas 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o 

beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas. Nesse sentido, colho do 

aresto do TJSP, in verbis: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. 

REQUERIMENTO DE INSERÇÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO PASSIVO. 

INADMISSIBILIDADE. Cabe unicamente ao autor realizar a escolha de quem 

deve figurar no polo passivo do processo, até porque qualquer 

seguradora que integra o consórcio respectivo tem legitimidade passiva 

para a ação de cobrança do valor do seguro obrigatório de veículo 

(DPVAT). Trata-se de situação de legitimidade extraordinária, de modo que 

a eleita atua em seu próprio nome e no das demais. A unitariedade 

presente justifica a possibilidade de o segurado optar por demandar com 

empresa diversa daquela que anteriormente lhe pagou algum valor ou 

r e c u s o u  a l g u m  p a g a m e n t o .  ( . . . )  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o 

3004210-32.2013.8.26.0505; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 

31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3ª Vara; Data do 

Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 01/08/2017) Registre-se que a 

requerida faz parte do consórcio de seguradoras que opera com o 

DPVAT, o que pode ser facilmente constatado no site da Superintendência 

d e  S e g u r o s  P r i v a d o s  –  S U S E P 

(ht tp: / /www.susep.gov.br /setores-susep/cgpro/seguradoras-dpvat) , 

razão por que é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação 

indenizatória. No que se refere à prefacial de ausência de interesse de 

agir, melhor sorte não assiste à requerida, eis que a análise da 

(in)existência do direito ao recebimento de indenização residual é questão 

afeta ao mérito da causa, pelo que somente será objeto de 

pronunciamento judicial quando da prolação da sentença, até porque 

acarretará o procedência ou improcedência do pedido inicial. Portanto, 

rejeito as preliminares arguidas pela seguradora. Por fim, quanto ao ônus 

da prova, importante consignar a inaplicabilidade da proteção 

consumerista à relação existente entre as seguradoras do DPVAT e as 

vítimas de acidente automobilístico, visto que não nasceu de um acordo de 

vontades (relação contratual), mas sim de imposição legal (Lei n. 

6.194/1974). Nesse sentido, STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, 

DJe 23/10/2017) Logo, o ônus da prova segue a regra a regra ordinária 

prevista no art. 373 do CPC/2015, incumbindo ao autor produzir prova 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu incumbe 

provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil, fixo como ponto(s) controvertido(s): a existência 

e o grau de invalidez do membro ou órgão do requerente que restou 

lesionado. Destarte, fixados os pontos controvertidos, intimem-se as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, informem se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão e 

consequente julgamento imediato do mérito. Às providências. Juína/MT, 13 

de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000879-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRUZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARUANA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000879-39.2017.8.11.0025 REQUERENTE: WESLEY 

CRUZ DA ROCHA REQUERIDO: ARUANA SEGUROS S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de ação ordinária de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT 

proposta por Wesley Cruz da Rocha em desfavor de Aruana Seguradora 

S/A, alegando, em síntese que sofreu acidente automobilístico em 

05.09.2015, ocasionando politrauma com afundamento do crânio na região 

frontal esquerda. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, requerendo, preliminarmente, a sua exclusão do polo 

passivo e consequente inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, sob o fundamento de que esta é a entidade superior 

no que tange à gestão das coberturas estabelecidas na Lei n. 6.194/74, 

bem como arguiu a ausência de interesse de agir em virtude do pagamento 

realizado na via administrativa. No mérito, alegou a regularidade do valor 

pago administrativamente e, por conseguinte, que o autor não possui 

direito ao recebimento de indenização residual. Impugnação à contestação 

intempestiva. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Em que pese os fatos alegados, entendo que as preliminares de 

mérito arguidas não merecem acolhimento. No que tange à preliminar que 

se pede a alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que 

o pagamento da indenização é realizado por qualquer uma das empresas 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o 

beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas. Nesse sentido, colho do 
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aresto do TJSP, in verbis: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. 

REQUERIMENTO DE INSERÇÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO PASSIVO. 

INADMISSIBILIDADE. Cabe unicamente ao autor realizar a escolha de quem 

deve figurar no polo passivo do processo, até porque qualquer 

seguradora que integra o consórcio respectivo tem legitimidade passiva 

para a ação de cobrança do valor do seguro obrigatório de veículo 

(DPVAT). Trata-se de situação de legitimidade extraordinária, de modo que 

a eleita atua em seu próprio nome e no das demais. A unitariedade 

presente justifica a possibilidade de o segurado optar por demandar com 

empresa diversa daquela que anteriormente lhe pagou algum valor ou 

r e c u s o u  a l g u m  p a g a m e n t o .  ( . . . )  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o 

3004210-32.2013.8.26.0505; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 

31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3ª Vara; Data do 

Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 01/08/2017) Registre-se que a 

requerida faz parte do consórcio de seguradoras que opera com o 

DPVAT, o que pode ser facilmente constatado no site da Superintendência 

d e  S e g u r o s  P r i v a d o s  –  S U S E P 

(ht tp: / /www.susep.gov.br /setores-susep/cgpro/seguradoras-dpvat) , 

razão por que é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação 

indenizatória. No que se refere à prefacial de ausência de interesse de 

agir, melhor sorte não assiste à requerida, eis que a análise da 

(in)existência do direito ao recebimento de indenização residual é questão 

afeta ao mérito da causa, pelo que somente será objeto de 

pronunciamento judicial quando da prolação da sentença, até porque 

acarretará o procedência ou improcedência do pedido inicial. Portanto, 

rejeito as preliminares arguidas pela seguradora. Por fim, quanto ao ônus 

da prova, importante consignar a inaplicabilidade da proteção 

consumerista à relação existente entre as seguradoras do DPVAT e as 

vítimas de acidente automobilístico, visto que não nasceu de um acordo de 

vontades (relação contratual), mas sim de imposição legal (Lei n. 

6.194/1974). Nesse sentido, STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, 

DJe 23/10/2017) Logo, o ônus da prova segue a regra a regra ordinária 

prevista no art. 373 do CPC/2015, incumbindo ao autor produzir prova 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu incumbe 

provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil, fixo como ponto(s) controvertido(s): a existência 

e o grau de invalidez do membro ou órgão do requerente que restou 

lesionado. Destarte, fixados os pontos controvertidos, intimem-se as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, informem se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão e 

consequente julgamento imediato do mérito. Às providências. Juína/MT, 13 

de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000608-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FLORES (REU)

 

Intimar o(a) Advogado(a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, por meio do 

sistema de arrecadação http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme 

provimento nº 7/2017-CGJ/TJMT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001443-18.2017.8.11.0025 REQUERENTE: AMILTON 

MEIRA MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Cuida-se 

de ação ordinária ajuizada por Amilton Meira Machado em desfavor de 

Banco Bradesco S/A, já qualificados nos autos, fundamentada em 

contrato de adesão a um grupo de consórcio, objetivando a restituição em 

dobro do montante de R$ 16.751,94, bem como a exibição de todos os 

documentos relacionados ao instrumento contratual de adesão ao 

consórcio, de modo a possibilitar a averiguação de todos os 

termos/cláusulas/encargos e, por conseguinte, promover a revisão 

contratual para reconhecer a onerosidade excessiva da taxa de 

administração e a existência de suposta operação casada no tocante aos 

prêmios de seguro de vida, fundo de reserva e taxas administrativas de 

serviços. Narra o requerente que é empresário e em 20.06.2014 firmou 

com o HSBC – Brasil Administradora de Consórcio Ltda., um contrato de 

adesão ao grupo de consórcio n. 00823220167 (Grupo 0160 – Cota 168), 

obrigando-se ao pagamento de uma prestação mensal no valor de R$ 

3.017,28 (três mil e dezessete reais e vinte e oito centavos), cujo plano do 

consórcio tinha como valor básico R$ 98.900,00 (noventa e oito mil e 

novecentos reais), referente ao preço de um carro MARCA HONDA CR-V 

LX. Informa que buscando adquirir rapidamente o veículo, ofertou lance no 

valor de R$ 17.219,67 (dezessete mil, duzentos e dezenove reais e 

sessenta e sete centavos), no entanto, em que pese a carta de crédito 

prever o valor de R$ 98.900,00, a administradora do consórcio apenas 

liberou a importância de R$ 81.680,33, permanecendo, porém, cobrando o 

valor integral do crédito (R$ 98.900,00). Inobstante reputar-se capaz de 

adquirir um carro no valor de R$ 98.000,00 e ter tido condições de pagar 

mensalmente mais de três mil reais numa parcela de consórcio, pugna o 

requerente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

atendimento à determinação de Id n. 10897730, o requerente 

manifestou-se juntando documentos na tentativa de comprovar a alegada 

situação de miserabilidade. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. Cumpre-me ressaltar que a presunção de 

veracidade da declaração do requerente não afasta o meu dever de, não 

estando convencida da alegação, exigir a comprovação da necessidade. 

Aliás, nos dizeres dos renomados doutrinadores Nelson Nery Jr e Rosa 

Maria de Andrade “a declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. 

Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (destaquei) 

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido 
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de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de 

situação contrária, senão vejamos: “[...] II - Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade. III - Rever as conclusões do acordão acerca do 

indeferimento do benefício demandaria incursão indevida no acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 

708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 

13/10/2009, DJe 23/10/2009) (destaquei) No mesmo sentido é a 

jurisprudência do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CF/88 E 

ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – 

INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA 

NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da 

CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da assistência 

judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não trouxe para os 

autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois não 

apresentou a declaração de imposto de renda ou os comprovantes 

atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014) (destaquei) No caso dos autos, a 

declaração de hipossuficiência financeira, quando comparada com as 

demais informações contidas nos autos, a exemplo do valor do consórcio 

(R$ 98.900,00) - celebrado apenas para comprar um único veículo - e do 

valor da prestação mensal a que se obrigou (mais de quatro vezes o 

salário mínimo vigente à época da contratação – 2014), perde, com toda 

certeza, a sua presunção de veracidade, fazendo crer que, ao contrário 

do que o requerente alega, possui sim condições de efetuar o pagamento 

das custas judiciais, taxa judiciária e demais despesas processuais. 

Nesse panorama, consigno que os documentos posteriormente 

apresentados pelo requerente, quando analisados em conjunto com as 

demais informações contidas nos autos, não são hábeis a comprovar a 

frágil alegação de hipossuficiência financeira, sendo certo que o fato de 

alguém não pagar suas dívidas, seja lá por quais motivos, não pode ser 

tido como sinônimo de não possuir condições de efetuar o pagamento das 

custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Isso 

posto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

determino a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Por fim, considerando que o requerente pugnou pela restituição em 

dobro do montante de R$ 16.751,94, corrijo, de ofício, o valor da causa 

que passará a ser de R$ 33.503,88, devendo a Secretaria Judicial 

promover, após a preclusão da via recursal, a devida retificação da 

autuação no tocante ao valor da causa. Às providências. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001710-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. D. L. (REQUERIDO)

 

Imtima-se a parte autora para comprovar o pagamento da diligência 

margeada pelo Sr. Oficial de Justiça cpmforme certidão de ID 27397013.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001830-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR,CONFORME CERTIDÃO DE ID 27395260. Valor da causa: 

$34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, 

Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERTON HOFFMANN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000263-30.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME RÉU: HERTON 

HOFFMANN Vistos, etc. Considerando que a petição inicial sequer foi 

recebida, posto que adveio aos autos pedido de desistência da ação logo 

em seguida ao ajuizamento, determino o cancelamento da distribuição e 

torno sem efeito a condenação do requerente ao pagamento das custas 

processuais. Arquive-se definitivamente. Às providências. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000835-20.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE APARECIDO CAVALCANTE 

DESPACHO Vistos, etc. 1. Diante das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 2. Cite(m)-se o (a) (s) 
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executado (a) (s) para pagar a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. 3. Caso o (a) (s) executado 

(a) (s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º e art. 1.051 do Novo 

Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. 4. Do mandado ou carta de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 5. Não 

encontrado (a) (s) o (a) (s) executado (a) (s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Novo Código de Processo Civil. 6. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 7. O (a) 

(s) executado (a) (s) deverá (ão) ter ciência de que, nos termos do art. 

827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. 8. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Novo Código de Processo 

Civil. 9. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 10. Fica(m) o 

(a) (s) executado (a) (s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte exequente, além de 

outras penalidades previstas em lei. 11. O exequente, por sua vez, deverá 

ter ciência de que, não localizados o (a) (s) executado (a) (s), deverá, na 

primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil. 12. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. 13. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento de eventuais taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil. 14. Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 15. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Juína/MT, 18 de julho de 

2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000835-20.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: JOSE APARECIDO CAVALCANTE Vistos, etc. O 

requerimento de Id n. 16066671 se mostra prematuro, pois o AR foi 

devolvido em virtude de “endereço irregular/falta complemento”. Assim, 

antes de promover qualquer busca de endereço por meio dos sistemas à 

disposição do Juízo, tente-se a citação por meio de Oficial de Justiça. 

Caso não se obtenha êxito na citação via mandado, volte-me concluso 

para analisar a pertinência da busca de informações via Sistema INFOJUD. 

Às providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Intimar o(a) Advogado(a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, por meio do 

sistema de arrecadação http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme 

provimento nº 7/2017-CGJ/TJMT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000333-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON XAVIER DE FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000333-81.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT REQUERIDO: GERSON 

XAVIER DE FARIAS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar proposta com fundamento Decreto-Lei 911/69, cujo 

objeto é a busca e apreensão de um veículo automotor alienado 

fiduciariamente por meio de contrato celebrado com a parte ré. O pedido 

liminar foi deferido. O mandado de busca e apreensão foi cumprido e a 

parte ré devidamente citada. O devedor não purgou a mora, nem 

apresentou contestação. Por fim, adveio aos autos termo de acordo 

extrajudicial firmado entre as partes epigrafadas, oportunidade em que a 

parte autora requer a suspensão do processo até o cumprimento integral 

do acordo, ou seja, pelo prazo previsto de 36 (trinta e seis) meses (03 

anos). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, suspender o 

processo por longos três anos, paralisando o procedimento processual e 

ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual, tanto é que a 

legislação processual de regência dispõe que o prazo de suspensão do 

processo, em caso de convenção das partes, nunca poderá exceder 06 

(seis) meses (art. 313, inciso II e § 3º, CPC/2015). Ademais, insta 

consignar que a imediata homologação da transação e extinção do 

processo com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015, em 

nada prejudica as partes, posto que havendo descumprimento de seus 

termos, poderá a parte interessada dar início ao cumprimento de sentença 

ou se valer da medida judicial que entender mais pertinente e eficaz, eis 

que disporá de um título executivo judicial. No que se refere ao acordo 

propriamente dito, verifica-se que as partes são plenamente capazes e, 

por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte ré, conforme 

item 8 do termo de acordo de Id n. 10231722 (página 08). Publique-se no 

DJe, intimando-se as partes e uma vez preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001188-60.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001188-60.2017.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação renovatória de locação de imóvel não residencial proposta por 

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA 

em face de HILTON CAMPOS, já qualificados nos autos. Com a inicial, 

vieram-me os documentos anexos. No despacho inicial, determinou-se a 

remessa do feito ao CEJUSC. A tentativa de mediação restou infrutífera (Id 

11632282). O requerido apresentou contestação em Id 11174665, e a 

impugnação foi apresentada pelo requerente em Id 11779251. Contudo, a 

parte autora informou que transacionou extrajudicialmente com o 

requerido, razão pela qual pugnou pela desistência da ação. Instruiu o 

pedido de desistência com o termo aditivo ao contrato de locação 

assinado pelas partes. Em seguida, vieram os autos conclusos. É relatório. 

Decido. Conforme se depreende dos autos, a parte autora manifestou não 

ter mais interesse no prosseguimento da presente ação, desistindo do 

feito não sendo crível mais qualquer ricochete processual, sendo que sem 

mais delongas, homologo a desistência. Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença a desistência da ação, para os fins de consequência JULGO 

EXTINTO sem resolução de mérito, a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Considerando que o pedido 

de desistência da ação decorreu de acordo celebrado entre as partes, e 

tendo em vista o princípio da causalidade, deixo de condenar a parte 

autora em honorários advocatícios. Custas pela parte autora. Após, 

cumpridas as determinações acima, arquive-se os autos observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001188-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001188-60.2017.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação renovatória de locação de imóvel não residencial proposta por 

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA 

em face de HILTON CAMPOS, já qualificados nos autos. Com a inicial, 

vieram-me os documentos anexos. No despacho inicial, determinou-se a 

remessa do feito ao CEJUSC. A tentativa de mediação restou infrutífera (Id 

11632282). O requerido apresentou contestação em Id 11174665, e a 

impugnação foi apresentada pelo requerente em Id 11779251. Contudo, a 

parte autora informou que transacionou extrajudicialmente com o 

requerido, razão pela qual pugnou pela desistência da ação. Instruiu o 

pedido de desistência com o termo aditivo ao contrato de locação 

assinado pelas partes. Em seguida, vieram os autos conclusos. É relatório. 

Decido. Conforme se depreende dos autos, a parte autora manifestou não 

ter mais interesse no prosseguimento da presente ação, desistindo do 

feito não sendo crível mais qualquer ricochete processual, sendo que sem 

mais delongas, homologo a desistência. Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença a desistência da ação, para os fins de consequência JULGO 

EXTINTO sem resolução de mérito, a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Considerando que o pedido 

de desistência da ação decorreu de acordo celebrado entre as partes, e 

tendo em vista o princípio da causalidade, deixo de condenar a parte 

autora em honorários advocatícios. Custas pela parte autora. Após, 

cumpridas as determinações acima, arquive-se os autos observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO VARGAS WITCEL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000530-36.2017.8.11.0025 EMBARGANTE: 

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO EMBARGADO: ALBINO VARGAS 

WITCEL Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução em que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. Analisando os autos, 

observa-se que não há informações de que os requeridos tenham sido 

citados, bem como não há qualquer defesa apresentada, não havendo, 

portanto, óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código 

de Processo Civil. Custas judiciais remanescentes, se houver, ficam a 

cargo da parte embargante (art. 90, caput, NCPC). Sem honorários, eis 

que não houve a angularização processual. Intime-se a parte embargante 

e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO VARGAS WITCEL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000530-36.2017.8.11.0025 EMBARGANTE: 

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO EMBARGADO: ALBINO VARGAS 

WITCEL Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução em que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. Analisando os autos, 

observa-se que não há informações de que os requeridos tenham sido 

citados, bem como não há qualquer defesa apresentada, não havendo, 

portanto, óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código 

de Processo Civil. Custas judiciais remanescentes, se houver, ficam a 

cargo da parte embargante (art. 90, caput, NCPC). Sem honorários, eis 

que não houve a angularização processual. Intime-se a parte embargante 

e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001382-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO CIRIACO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001382-60.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão ajuizada por KIRTON BANK S/A – BANCO 

MÚLTIPLO em face de SALMO CIRIACO DA SILVA, já qualificados nos 

autos. No entanto, o autor da ação informou que o requerido efetuou o 

pagamento integral do débito, razão pela qual pugnou pela extinção do 

feito. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Com efeito, denota-se que a presente ação perdeu o seu objeto, haja vista 

que o requerido cumpriu sua obrigação. Desta feita, ante a perda 

superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA APARECIDA PALCZUK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE MULLER DA SILVA OAB - PR63609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PALCZUK (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001678-48.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se 

de ação prestação de contas ajuizada por TEREZA APARECIDA PALCZUK 

em face de HELIO PALCZUK, já qualificados nos autos. Em Id 17466749 

determinou-se à requerente que emendasse a inicial. Contudo, 

devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme 

certidão de decurso em Id 22595805. Breve relato. Decido. Depreende-se 

dos autos que a requerente, embora devidamente intimada, não cumpriu a 

determinação judicial no tocante à emenda da exordial. Assim, não resta 

alternativa ao Juízo senão o indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do feito. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I, NCPC. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas processuais, cuja cobrança deverá ficar sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000568-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MACHADO DE ARAUJO BRUSCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000568-14.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME EXECUTADO: 

ROSELI MACHADO DE ARAUJO BRUSCHI Vistos, etc. O Novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 331, § 1º, determina que uma vez indeferida a 

petição inicial – como ocorreu no caso dos autos – não havendo 

retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, 

deve o dispositivo legal ser cumprido, de modo que indefiro o requerimento 

formulado pela requerente na manifestação de Id n. 26177130. Fica a 

sentença mantida por seus próprios fundamentos. Posto isso, cumpra-se 

o já determinado no despacho de Id n. 18461659, citando-se a parte 

requerida nos termos do art. 331, § 1º, do CPC/2015. Empós, 

apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

as minhas homenagens, independentemente de juízo de admissibilidade, 

nos termos do artigo 1.010, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Às 

providências. Juína/MT, 11 de dezembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000568-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MACHADO DE ARAUJO BRUSCHI (EXECUTADO)

 

Intimar o(a) Advogado(a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, por meio do 

sistema de arrecadação http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme 

provimento nº 7/2017-CGJ/TJMT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MUNARETTO (EXECUTADO)

MARCIA MUNARETTO (EXECUTADO)

JORGE DOMINGUES DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000875-02.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação execução de título executivo extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT/RO em face de JORGE 

DOMINGUES DA COSTA, MÁRCIA MUNARETTO e IVANIR MUNARETTO, já 

qualificados nos autos. Adveio aos autos termo de acordo extrajudicial 

firmado entre as partes epigrafadas, oportunidade em que a parte autora 

requereu a suspensão do processo pelo prazo de 20 (vinte) meses, ao 

argumento de que, caso o devedor não cumpra integralmente o pagamento 

estipulado, dará prosseguimento na ação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente ao ponto, não se mostra 

possível, nem razoável, suspender o processo por longos 20 meses, 

paralisando o procedimento processual e ocasionando exacerbado 

aumento do trâmite processual, tanto é que a legislação processual de 

regência dispõe que o prazo de suspensão do processo, em caso de 

convenção das partes, nunca poderá exceder 06 (seis) meses (art. 313, 

inciso II e § 3º, CPC/2015). Além disso, no caso dos autos, os executados 

Jorge Domingos da Costa e Marcia Munaretto sequer foram citados, pelo 

que não se mostra cabível a suspensão processual por convenção das 

partes, posto que tal medida se traduz em verdadeiro negócio jurídico 

processual, sendo imprescindível que a relação jurídica processual esteja 

prévia e devidamente estabelecida. Acerca do tema, os professores 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam que “Não se 

pode pleitear a suspensão do processo pela convenção das partes se o 

réu não foi nem sequer citado, não se constituindo a relação 
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jurídico-processual que permitiria o pedido de suspensão consensual (2.º 

TACivSP, 10.ª Câm., Ag 678293-0/4, rel. Juiz Soares Levada, v.u., j. 

7.2.2001)”.[1] Ademais, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

antes da angularização processual, prevendo novas formas e prazos 

para o pagamento do débito, revela a perda superveniente do interesse de 

agir, visto que a ação não é mais necessária, ao menos nos moldes em 

que foi inicialmente ajuizada. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO 

ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS CUSTAS PROCESSUAIS POR TER DADO 

CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. 1. Apelação contra sentença 

que, nos autos da Ação de Cobrança, declarou extinto o feito (art. 485, VI, 

CPC), sob o fundamento de que a celebração de acordo extrajudicial entre 

as partes, antes da citação dos requeridos, enseja a perda superveniente 

do interesse processual do requerente e, em consequência, condenou o 

autor da apelação nas custas processuais. 2. Não efetivada a citação dos 

requeridos, nem tendo eles comparecido espontaneamente aos autos, 

impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de 

interesse processual (art. 485, incido VI, CPC), afigurando-se correta a 

condenação no autor das custas processuais, ante o princípio da 

causalidade. 3. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJ-DF 

07054263220188070007 DF 0705426-32.2018.8.01.0007, Relator: CESAR 

LOYOLA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no PJe: 23/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Com efeito, denota-se que advindo acordo extrajudicial antes da citação 

da parte adversa, outro caminho não há senão a extinção do processo em 

razão da perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Sem honorários, eis que não foi efetivada a angularização 

processual. Publique-se no DJe, intimando-se as partes e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado 

[livro eletrônico]/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3. Ed. – 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000941-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE LOPES DE FARIAS (AUTOR(A))

DANIEL DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXAO MAZZETO OAB - MT23326/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ALVES PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000155-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000155-98.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ALEXANDRA DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de 

ação monitória distribuída em 15/02/2018, fundamentada em contrato de 

prestação de serviços educacionais firmado em 01.02.2011, objetivando o 

recebimento de parcelas vencidas e não pagas no período de 15.06.2011 

a 15.12.2012. Deferiu-se o pagamento parcelado das custas judiciais e 

taxa judiciária, tendo que o requerente comprovado o pagamento nos 

autos. Por fim, o requerente pugnou pelo recebimento da petição inicial e 

consequente expedição de mandado de pagamento. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Denota-se que a 

pretensão visa cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, ou 

seja, pagamento de soma em dinheiro, e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que o 

manejo da ação monitória é pertinente, de acordo com o artigo 700, I do 

Novo Código de Processo Civil. Embora pertinente o procedimento 

escolhido pela credora, observo que a ação foi ajuizada depois de 

transcorridos 05 (cinco) anos do vencimento das parcelas, razão por que 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. A regra da 

prescrição para o caso em tela encontra-se sedimentada no art. 206, §5º, 

inciso I, do Código Civil, o qual dispõe que prescreve em cinco anos a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular, cujo termo inicial, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, é o dia seguinte à data do vencimento de cada uma das 

prestações. Destarte, não resta alternativa senão a improcedência liminar 

do pedido em virtude do reconhecimento da prescrição da obrigação. Ante 

o exposto, com fundamento artigo 206, §5º, inciso I do CC c/c artigo 332, 

§1º do NCPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial 

proposto por Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena 

- Ajes em face de Alexandra de Souza, para o fim de reconhecer a 

prescrição da obrigação líquida consubstanciada no instrumento particular 

que instrui a monitória e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, ficam a 

cargo da requerente. Sem honorários de sucumbência, haja vista que não 

se efetivou a angularização da relação processual. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 13 de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001570-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI JULIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001570-19.2018.8.11.0025 AUTOR(A): RODINEI 

JULIANO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE JUINA Vistos, etc. Trata-se de 

ação de interdito proibitório com pedido liminar proposto por Rodinei Juliano 

da Silva em face do Município de Juína - MT, já qualificados nos autos, sob 

a alegação que está sofrendo ameaça de turbação ou esbulho da posse 

que exerce de forma contínua, mansa e pacífica, há mais de 15 anos, 

sobre duas áreas de terras rurais, denominadas Estância “Bezerro de 

Ouro” e “Cabanha Velha”, a primeira com 13.830,00 m², demarcados em 

fração ideal de 1.250,00m², e a segunda demarcada com 29.859,73m². 

Informa que as referidas áreas rurais são objeto da ação de usucapião n. 

1001318-50.2017.8.11.0025, com pedido de homologação de demarcação 

de frações ideais de área rural, em trâmite na Primeira Vara de Juína, bem 

como que a propriedade originária dos imóveis pertencia a Hilton Campos e 

Marilza da Costa Campos, conforme se observa da certidão de inteiro teor 

da matrícula n. 960 do Registro de Imóveis do município de Juína – MT. 

Aduz que em 23.08.2018 foi notificado pela Prefeitura de Juína para 

comparecer no Departamento de Controle Urbano Municipal para o fim de 

regularizar suposto loteamento clandestino e/ou irregular, no entanto 

informa que em resposta à notificação informou que não se trata de 

loteamento ou desmembramento e sim pedido de homologação de 
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demarcação de frações ideais de área rural. Salienta que o Departamento 

de Controle Urbano fixou no imóvel “Bezerro de Ouro” uma placa 

identificando a área como de propriedade do Município de Juína e que para 

cumprir a diligência de fixação da referida placa, adentrou na área 

mencionada. Adiante, narra que “o presente interdito proibitório, se presta 

a evitar que a ameaça de “embargo administrativo da Demandada” se 

materialize em relação a posse do Demandante.” Informa, ainda, que 

retirou a placa com seu próprio esforço e que “(...) se faz imprescindível a 

concessão de medida liminar de interdito proibitório para a Demandada 

NÃO afixe novamente a Placa de Identificação Municipal de forma ilegal, 

nos imóveis rurais denominados “Bezerro de Ouro” e “Cabanha Velha” de 

forma resguardar o Demandante de resultados negativos, em face a 

restrição de acesso as respectivas aéreas rurais de particular...” (Sic). 

Em 11.02.2019 declinou-se a competência ao Juizado Especial Cível, nos 

termos da Res. 004/2014/TP/TJMT, ocasião em que o Juízo declinado 

suscitou conflito de competência, o qual foi autuado sob n. 

1006957-56.2019.811.0000, tendo o(a) eminente relator(a) designado o 

Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas 

urgentes. Nesse panorama, os autos retornaram-me para apreciação da 

medida liminar, sendo designada audiência de justificação prévia, a qual foi 

finalmente realizada em 22.10.2019, oportunidade em que foram ouvidas 

duas testemunhas e três informantes, bem como se determinou ao autor a 

regularização da petição inicial mediante correção do valor da causa e 

recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da exordial e extinção do processo sem 

resolução do mérito. Em manifestação de Id n. 26049361, o requerente 

apontou que o valor correto da causa é de R$ 260.000,00 e juntou 

comprovante de recolhimento das custas complementares. Por fim, 

anexou-se ao feito o acórdão do conflito negativo de competência n. 

1006957-56.2019.811.0000, cujo julgamento apontou o Juízo da Segunda 

Vara de Juína como competente para processar e julgar a presente ação. 

Em seguida, veio-me concluso. Breve relato. Decido. Da narrativa dos 

fatos, tem-se, aparentemente, que o impasse originou-se porque o 

Município de Juína entendeu que o autor está, em verdade, loteando 

clandestinamente a área apontada na exordial, razão pela qual fixou a dita 

placa no local. O autor, por sua vez, alega que não se trata de loteamento, 

mas apenas de pedido de homologação de demarcação de frações ideais 

de área rural, pretensão essa que deu origem, em 27.10.2017, na ação de 

usucapião extraordinário, distribuída sob o n. 1001318-50.2017.8.11.0025, 

em trâmite na Primeira Vara de Juína. Durante a audiência de justificação, 

ouvindo as testemunhas e informantes, uma coisa ficou bem clara: o autor 

vem alienando frações do direito de posse a terceiros. É o que se extrai 

da oitiva de Marlene Bispo Ribeiro, Paulo Cezar Boni e Valmor Roberto 

Huttra. Curioso também é o fato de que na exordial da ação de usucapião 

n. 1001318-50.2017.8.11.0025 narrou-se que: (...) “A presente Ação de 

Usucapião Extraordinário, se refere a duas áreas rurais, a primeira, se 

refere a Área rural com 13.830,00 m² (treze mil, Oitocentos e trinta metros 

quadrados), denominado Imóvel Estância Bezerro de Ouro, divididas e 

demarcadas em fração ideal de 1.250,00 m² (Hum mil, duzentos e 

cinquenta metros quadrados) dos Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10 e 11, conforme relatório técnico (Anexo 17.1), em que a posse é 

exercida nos Lotes 01, 02, 03 pelo Demandante VALMOR ROBERTO 

HUTTRA, conforme memorial descritivo (Anexo 17.2); Lote 10 pelo 

Demandante PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES, conforme memorial 

descritivo (Anexo 17.2); Lote 11 MARLENE BISPO RIBEIRO, conforme 

memorial descritivo (Anexo 17.2); Lote 04 PAULO CESAR BONI, conforme 

memorial descritivo (Anexo 17.2) e Lotes 05, 06, 07, 08 e 09 pelo 

Demandante RODINEI JULIANO DA SILVA, conforme memorial descritivo 

(Anexo 17.2).” (...) Ou seja, a posse da área denominada Estância 

Bezerro de Ouro é exercida pelo autor Rodinei e também pelas três 

pessoas arroladas como testemunha e ouvidas em juízo como 

informantes, a saber, Valmor Roberto Huttra, Marlene Bispo Ribeiro e Paulo 

Cesar Boni. Ora, na ação de usucapião, o Sr. Rodinei afirma que a posse 

da área é dividida entre as citadas pessoas, agora, na ação de interdito 

proibitório, omite que a posse da maioria da área Bezerro de Ouro é 

exercida por terceiros que não integram o polo ativo. Dito isso, resta 

impossível averiguar, ao menos nessa fase de cognição sumária, se o 

suposto ato de ameaça à posse (fixação da placa) se deu em lotes cuja 

posse é exercida pelo autor. Ademais, o próprio autor informa que, por 

esforço próprio, retirou a placa da área e que “o presente interdito 

proibitório, se presta a evitar que a ameaça de “embargo administrativo da 

Demandada” se materialize em relação a posse do Demandante.” 

Delimitada a pretensão do autor – evitar ameaça de embargo administrativo 

-, relembre-se que o interesse processual está ligado à necessidade e 

adequação do procedimento para satisfazer a pretensão do peticionante, 

ou seja, quando a tutela jurisdicional pretendida pode trazer-lhe alguma 

utilidade do ponto de vista prático. Nas palavras de Daniel Amorim 

Assumpção Neves “a ideia de interesse de agir, também chamado de 

interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional”. Ocorre que o autor elegeu a ação de interdito proibitório para 

impedir que a Administração Pública promova embargo administrativo da 

área, porém, no caso, não subsiste qualquer ato passível de ensejar a 

invocação da proteção possessória, porquanto a notificação encaminhada 

pela parte ré apenas tinha por objetivo fazer valer as normas 

administrativas que limitam o exercício dos direitos reais, as quais 

decorrem do poder de polícia administrativa e da necessidade de 

submissão dos particulares às normas que visam o interesse coletivo e 

derivam do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Nesse panorama, é truísmo que o autor elegeu a via inadequada para o fim 

pretendido, qual seja questionar o ato administrativo decorrente de poder 

de polícia. Frise-se, o interdito possessório é meio processual do qual 

pode se valer o possuidor caso tenha justo receio de ser molestado na 

sua posse, de modo que a ele é assegurado o direito de se servir das 

ações possessórias para afastar a turbação ou esbulho iminente, 

figurando como verdadeiro instrumento de proteção específica, no entanto 

quanto ao controle de legalidade dos atos praticados pela administração 

pública, neles não se vê qualquer feição possessória a desafiar a 

proteção formal por meio desses especiais procedimentos. Com efeito, o 

poder de polícia, segundo ensina Hely Lopes Meirelles, "é a faculdade de 

que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e 

gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 

coletividade ou do próprio Estado (...). A razão do poder de polícia é o 

interesse social e o seu fundamento está na supremacia geral que o 

Estado exerce em seu território sobre todas as pessoas, bens e 

atividades, supremacia que se revela nos mandamentos constitucionais e 

nas normas de ordem pública, que a cada passo opõem condicionamentos 

e restrições aos direitos individuais em favor da coletividade, incumbindo 

ao Poder Público o seu policiamento administrativo." No que se refere à 

ameaça da posse por atos administrativos, segundo Câmara Cascudo[1], 

o tal ato administrativo ameaçador deve conter “a manifestação do 

propósito de substituir pela sua própria a posse de outrem, total ou 

parcialmente, de negar ao possuidor a plenitude de seu direito, de exercer 

um direito próprio sobre a coisa por outrem possuída; sem isto, o fato 

poderá revestir os caracteres e efeitos de dano, não, porém, de uma 

turbação”. No caso vertente, o Município de Juína, pelo que se extrai dos 

autos, não pretendeu exercer a posse sobre a área em questão, mas 

apenas, no exercício do seu poder de polícia, notificou o autor 

determinando a cessação imediata de todos os atos, em tese, ilegais, 

irregulares e/ou clandestinos no que tange a atividades de loteamento, 

arruamento ou desmembramento não autorizados, bem como para que 

comparecesse no Departamento de Controle Urbano da Prefeitura 

Municipal com o fim de regularizar a situação, sob pena de aplicação de 

multas, embargos e cassação de licença (Id n. 15983211). Destarte, 

conclui-se que o imbróglio que envolve o caso não possui qualquer 

natureza possessória, mas sim mera situação para a qual busca o 

controle de legalidade de ato administrativo, o que evidentemente não é 

possível por meio do interdito proibitório, de modo que para buscar o 

controle judicial sobre a atuação da Administração Pública Municipal deve 

o autor utilizar-se do instrumento jurídico adequado, não sendo a ação 

possessória hábil ao fim pretendido. Ante o exposto, reconheço a 

ausência de interesse processual em virtude da inadequação da via eleita, 

razão por que com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC/2015, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015. Custas 

judiciais remanescentes e despesas processuais, se houver, ficam a 

cargo do autor. Sem honorários, eis que sequer foi apresentada 

contestação. Comunique-se o(a) relator(a) do Conflito de Competência n. 

1006957-56.2019.8.11.0000 em trâmite na Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo. Publique-se no DJe, intimem-se as 

partes e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Juína/MT, 22 de novembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito [1] Da Posse e das Ações Possessórias, vol I, Forense, 9ª Ed., 
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1995, p.102.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001773-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA MENEZES PAGNUSSAT OAB - 041.699.411-36 

(REPRESENTANTE)

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REU)

Outros Interessados:

F. A. D. P. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE MARILYN 

VAZ PROCESSO n. 1001773-44.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

5.988,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Fixação]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: MIGUEL MENEZES 

PAGNUSSAT REIS Endereço: Pâmela Siqueira Pedroso, 121, módulo 02, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: FABIANA CRISTINA MENEZES 

PAGNUSSAT Endereço: Rua Pâmela Siqueira Pedroso, 121, módulo 02, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: RAFAEL REIS DOS 

SANTOS Endereço: Rua Peabiru, 22-112, FRIGORÍFICO ASTRA, Zonra 

Rural - km 01, CRUZEIRO DO OESTE - PR - CEP: 87400-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Mediação Sala: 

CEJUSC JUÍNA Data: 04/03/2020 Hora: 09:30 DECISÃO: Vistos etc. Recebo 

a emenda da inicial para que surtam os efeitos legais e jurídicos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 c/c 

art. 99, § 3º do Código de Processo Civil. A requerente busca a tutela 

jurisdicional a fim de que seja concedida a ela a guarda unilateral do 

infante Miguel, bem como sejam fixados alimentos provisórios na quantia 

equivalente a 50% do salário mínimo vigente ou 30% dos rendimentos 

líquidos do requerido Rafael, incidindo sobre férias, 13° salário, horas 

extras, adicionais, bonificações, participação de lucros e verbas 

rescisórias. Ao sopesar os fatos narrados na inicial, bem como visando 

resguardar os interesses do infante, tenho por bem, em consonância com 

o disposto no artigo 1.585 do Código Civil, conceder a guarda provisória 

de MIGUEL MENEZES PAGNUSSAT REIS a sua genitora FABIANA 

CRISTINA MENEZES PAGNUSSAT, mediante lavratura do competente 

termo. Com relação à fixação de alimentos, comprovada a paternidade, o 

requerido/pai deve contribuir com o sustento de sua prole. Todavia, diante 

da cognição sumária e não exauriente que se revela neste momento, não 

havendo comprovação da real possibilidade financeira do requerido, o 

valor dos alimentos deve ser fixado com cautela. Dessa forma, à guisa de 

maiores elementos de cognição, partindo do pressuposto de que o 

alimentante aufere, pelo menos, um salário mínimo mensal (renda básica 

nacional), e tendo em vista o percentual há muito fixado pela 

jurisprudência, defiro em parte o pedido liminar e fixo os alimentos 

provisórios na quantia correspondente a 30% do salário mínimo, o 

equivalente a R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta 

centavos) mensais, mais 50% de despesas extraordinárias, a partir da 

citação, a serem pagos até o dia 10 de cada mês. O valor acima fixado 

deverá ser efetuado por meio de depósito bancário pela empregadora do 

requerido indicada na inicial. Caso o requerido não esteja vinculado à 

referida empresa, ou esteja desempregado, tais circunstâncias não o 

eximem do pagamento da pensão alimentícia, de modo que deverá efetuar 

o depósito do valor já fixado na conta indicada pela parte autora (Banco 

do Brasil, Agência: 2226-8, Conta Poupança 28.466-1, variação 51, 

FABIANA CRISTINA MENEZES PAGNUSSAT). No mais, atendendo à norma 

fundamental prevista no artigo 3º, § 3º do NCPC, entendo plausível a 

aplicação dos artigos 334 e 335 do Novo Código de Processo Civil. 

Portanto, REMETA-SE o presente feito ao CEJUSC para fins de designação 

de audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do 

conciliador, porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a 

parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo. 

INTIMEM-SE as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir), bem como 

de que a ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade 

da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. CITE-SE o requerido, nos 

termos pleiteados na inicial, ADVERTINDO-O de que o prazo para 

contestar começará a fluir da data da realização da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC). OFICIE-SE a empresa 

FRIGORÍFICO ASTRA, na pessoa de seu representante legal, para 

proceder à retenção mensal no valor de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, a ser descontado da folha de pagamento de RAFAEL REIS DOS 

SANTOS, consequentemente procedendo com a transferência/depósito do 

referido valor para o Banco do Brasil, Agência: 2226-8, Conta Poupança 

28.466-1, variação 51, em nome de FABIANA CRISTINA MENEZES 

PAGNUSSAT, e ainda, manter arquivo da retenção dos valores logo seja 

efetuada, bem como, informar nos autos as razões da sua impossibilidade, 

se for o caso. Expeça-se o termo de guarda provisória. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito. JUÍNA, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000544-18.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE MARIA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE MARIA FREITAS CORREIA (REQUERIDO)

 

;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001115-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSO FERREIRA LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001115-88.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão em que a parte autora manifestou-se pela 

desistência da ação. Analisando os autos, observa-se que não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

qualquer contestação apresentada, não havendo, portanto, óbice à 

homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, 

razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Custas 

judiciais remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte autora (art. 90, 

caput, NCPC). Sem honorários, eis que não houve a angularização 

processual. Intime-se a parte autora e uma vez preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e cautelas 

de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000301-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADROECIR LUIZA CAPRA (AUTOR(A))

ANAGIBE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADELCHI FRANCISCO POLETTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do RÉU: 

ADELCHI FRANCISCO POLETTO . JUÍNA, 10 de dezembro de 2019. 

LEIDIANE CORREIA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000301-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADROECIR LUIZA CAPRA (AUTOR(A))

ANAGIBE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCHI FRANCISCO POLETTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do RÉU: 

ADELCHI FRANCISCO POLETTO . JUÍNA, 10 de dezembro de 2019. 

LEIDIANE CORREIA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000301-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADROECIR LUIZA CAPRA (AUTOR(A))

ANAGIBE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCHI FRANCISCO POLETTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do RÉU: 

ADELCHI FRANCISCO POLETTO . JUÍNA, 10 de dezembro de 2019. 

LEIDIANE CORREIA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000295-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SZULCZEWSKI (REU)

RODRIGO JACOMEL DENEGATE (REU)

VARSOVIA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora para querendo Impugnar os Embargos Monitórios

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000541-94.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT26936/O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora para que compareça a secretaria para assinar o 

Termo de Guarda.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001204-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001204-43.2019.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação de execução de alimentos em que a parte autora objetiva o 

pagamento dos valores relativos às prestações alimentícias referentes 

aos meses de maio, junho e julho, transacionadas em audiência no 

CEJUSC, conforme termo de sessão de mediação (Id 21768744). Em 

atenção ao despacho de Id 21789381, o qual determinou à parte autora 

que juntasse ao feito a sentença homologatória do acordo suso 

mencionado, a requerente em Id 22206039 anexou a sentença. Entretanto, 

verifica-se que não houve homologação da transação. Assim, 

considerando que a presente ação não se trata de cumprimento definitivo 

de sentença, passo a sua análise, recebendo-a como execução de 

alimentos fundada em título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 

911 e seguintes do Código de Processo Civil c/c art. 20, parágrafo único, 

da Lei 13.140/2015. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, 

nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. CITE-SE o executado 

para pagar o valor de R$ 628,17 (seiscentos e vinte e oito reais e 

dezessete centavos), e as parcelas que se vencerem no curso desta 

ação, devidamente atualizados, provar que já o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, advertindo-o de que 

somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de 

pagar o débito justificará o inadimplemento (artigos 911 c/c 528, § 7º, 

NCPC). ADVIRTA-SE o executado de que se não pagar, ou se a 

justificativa não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

bem como que o cumprimento da pena, por sua vez, não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas. ANOTE-SE que o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo. Decorrido o prazo para pagamento, 

com ou sem justificativa, intime(m)-se o(a)(s) exequente(s) para que 

requeira(m) o que entender(em) por direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

abrindo-se, em seguida, vista ao MPE. Processe-se em segredo de justiça. 

Ciência ao MPE. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000037-54.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))
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ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000037-54.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Intime-se 

o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002336-38.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. R. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. F. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002336-38.2019.8.11.0025 INVENTARIANTE: 

DEVANI GODOFREDO RODRIGUES DE CUJUS: MANUEL RODRIGUES 

FERREIRA Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001782-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. C. R. (REQUERIDO)

G. A. T. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para que compareça a secretaria para assinar e 

retirar o Termo de Guarda

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001823-70.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (DE CUJUS)

 

Intimar a parte autora para assinar e retirar o Termo de Compromisso, no 

prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000660-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. C. (AUTOR(A))

A. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. (REU)

 

Intimar a parte autora para que compareça a secretaria para assinar e 

retirar o Termo de Guarda.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000009-86.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA (AUTOR(A))

EMILIANA AREDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELESTE MASSOTTI (REU)

RODRIGO VANZELLA (REU)

DAVID VANZELLA (REU)

DORILDES VANZELLA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000009-86.2020.8.11.0025 AUTOR(A): EXPEDITO 

RODRIGUES TEIXEIRA, EMILIANA AREDES TEIXEIRA REU: RODRIGO 

VANZELLA, DORILDES VANZELLA, DAVID VANZELLA, SELESTE 

MASSOTTI Vistos, etc. A priori, aparentemente preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, recebo a exordial e defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 c/c art. 

99, § 3º, CPC/2015. Quanto ao pedido liminar, analisando detidamente o 

feito, entendo conveniente a realização de audiência de justificação 

prévia, consoante autoriza o artigo 562, segunda parte, do NCPC. Desta 

feita, designo a data de 27/01/2020 às 16h30, primeira data livre na pauta, 

para realização de audiência de justificação, devendo a parte autora 

trazer suas testemunhas independentemente de intimação, contudo, o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado com o mínimo de 05 (cinco) dias 

de antecedência da audiência, providência essa que visa promover a 

celeridade do ato processual em virtude da lotação da pauta de audiências 

deste Juízo. Citem-se e intimem-se os réus, nos termos do artigo 562, 

terceira parte, do CPC/2015, para comparecer à audiência, advertindo-os 

de que poderão intervir apenas para formular contraditas e reperguntas 

às testemunhas do(a) autor(a), desde que o faça por intermédio de 

advogado. O prazo para contestar a ação contar-se-á da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC/2015, art. 564, parágrafo 

único). Às providências. Juína/MT, 14 de janeiro de 2020. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000009-86.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA (AUTOR(A))

EMILIANA AREDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELESTE MASSOTTI (REU)

RODRIGO VANZELLA (REU)

DAVID VANZELLA (REU)

DORILDES VANZELLA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DRª DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 1000009-86.2020.8.11.0025 

Valor da causa: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: 

EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA Endereço: Chácara Ouro Verde, Rua 

Itiquira c/ Rua C, 29S, Quadra G, Padre Duilio, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

Nome: EMILIANA AREDES TEIXEIRA Endereço: Chácara Ouro Verde, Rua 

Itiquira c/ Rua C, 29S, Quadra G, Padre Duilio, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: RODRIGO VANZELLA Endereço: Rua Vinicius de Morais, 

35, Módulo 02, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: DORILDES VANZELLA 

Endereço: Rua Pedro Bizarelo, 99, Centro, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

Nome: DAVID VANZELLA Endereço: Rua Pedro Bizarelo, 99, Centro, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: SELESTE MASSOTTI Endereço: Rua 

Chapecó, Ch 13, Quadra G, s/n, Massotti Estofados, Padre Duilio, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de JUSTIFICAÇÃO 

PRÉVIA designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Justificação - Gabinete Sala: Data: 

27/01/2020 Hora: 16:30 DECISÃO: Vistos, etc.A priori, aparentemente 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, recebo a 

exordial e defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015.Quanto ao pedido liminar, 

analisando detidamente o feito, entendo conveniente a realização de 

audiência de justificação prévia, consoante autoriza o artigo 562, segunda 

parte, do NCPC.Desta feita, designo a data de 27/01/2020 às 16h30, 

primeira data livre na pauta, para realização de audiência de justificação, 

devendo a parte autora trazer suas testemunhas independentemente de 

intimação, contudo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado com o 

mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência da audiência, providência essa 

que visa promover a celeridade do ato processual em virtude da lotação 

da pauta de audiências deste Juízo.Citem-se e intimem-se os réus, nos 

termos do artigo 562, terceira parte, do CPC/2015, para comparecer à 

audiência, advertindo-os de que poderão intervir apenas para formular 

contraditas e reperguntas às testemunhas do(a) autor(a), desde que o 

faça por intermédio de advogado.O prazo para contestar a ação 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(CPC/2015, art. 564, parágrafo único).Às providências.Juína/MT, 14 de 

janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. JUÍNA, 16 

de janeiro de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-94.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. SOUZA NUNES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000002-94.2020.8.11.0025 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: A. C. SOUZA NUNES - ME Vistos, etc. 

Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína/MT, 14 de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000237-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000237-66.2017.8.11.0025. Vistos. Em análise 

dos autos observo que o feito aguarda a realização de perícia. Assim, 

tendo em vista as informações de Id 13217312 e Id 14975050, revogo a 

nomeação do médico Dr. Gleyserson Porto Rassi (Id 10739093) e nomeio 

como perita a Dra. Silvana Sperandio. Intimem-se as partes, bem como a 

perita nomeada, nos termos da decisão de Id 10739093. Após, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000037-54.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000037-54.2020.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido de tutela de urgência c/c 

regularização de guarda e visitas ajuizada por RUDIMAR JOSÉ TREVISAN 

em face de LEILA ALVES PEREIRA, já qualificados nos autos. O 

requerente alega que conviveu com a requerida até o ano de 2017 e 

quando se separaram concordaram que a filha Ana Clara Alves Trevisan 

ficaria sob a guarda do autor, enquanto a requerida se mudou para o 

município de Tangará da Serra. Ocorre que a infante foi passar as férias 

escolares na casa da genitora, ora requerida, e retornaria no dia 27 de 

janeiro do corrente ano, quando o requerente fosse buscá-la. Todavia, o 

autor alega que foi surpreendido com a notícia de que a requerida solicitou 

a transferência da matrícula escolar da criança para Tangará da Serra/MT. 

Em razão do exposto, requer, liminarmente, a busca e apreensão da 

infante, bem como seja deferida em seu favor a guarda provisória de Ana 

Clara Alves Trevisan. Em Id 28040832 a requerida se manifestou, 

informando que no dia 08.01.2020 foi distribuída ação de guarda junto à 

Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual requer o 

indeferimento da inicial. Pois bem. Nos termos do art. 55, do CPC, 

reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. No caso em tela, verifica-se que tanto a 

presente ação, quanto a ação ajuizada pela requerida na Comarca de 

Tangará da Serra possuem a causa de pedir/pedido comum, qual seja a 

guarda da infante Ana Clara, filha das partes, incidindo, portanto, a 

aplicação do instituto suso mencionado. Nesse passo, tenho que as ações 

deverão ser reunidas para julgamento em conjunto, a fim de que não haja 

o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se 

decididas separadamente. Quanto à competência, tratando-se de causas 

relativas à crianças e adolescentes, prevalecem as normas especiais do 

art. 147, I, do ECA, atrelada ao Princípio do Juiz Imediato, aplicando-se a 

Súmula 383, do STJ. Ainda, segundo entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a regra de competência prevista no dispositivo acima 

transcrito tem natureza de competência absoluta, haja vista a 

aplicabilidade do princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, segundo o qual a fixação da competência deve ser norteada 

no fito de melhor proteger o interesse dos menores de idade. A propósito, 

trago à baila o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETENCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. 

ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA 

GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA 

PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE 

ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do 

CPC, a competência determina-se no momento da propositura da ação e, 

em se tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a 

criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 
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Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF.” 

(CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). No presente caso, considerando 

que até o presente momento não houve a regulamentação formal no que 

tange à guarda da infante Ana Clara, e tendo em vista que essa se 

encontra sob a guarda de fato da genitora, na Comarca de Tangará da 

Serra/MT, declaro-me incompetente para processar e julgar a presente 

demanda. Determino a remessa destes autos ao Juízo da Segunda Vara 

Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, efetuando-se as anotações de 

praxe. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDEMAR KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA, PARA 

QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA 

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS (ID.281231251), BEM COMO 

REQUEIRA O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 20 de Janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-15.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher o valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça para citação da parte 

requerida na comarca de SINOP. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001199-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PRETTO (REQUERENTE)

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

JANDIR PRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de agendamento CEJUSC Processo: 1001199-21.2019.8.11.0025 

Certifico, nesta data, que a audiência foi agendada conforme dados 

abaixo, de acordo com a decisão. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 28/02/2020 Hora: 12:50 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Juína-MT, 20 de janeiro de 

2020. Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário Sede do Juízo e 

Informações: Praça dos Três Poderes S/n, Bairro: Centro, Cidade: 

Juína-MT Cep:78320000, Fone: (66) 3566-1531.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002752-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRª DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 

1002752-06.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA IRENE SOARES PRADO 

Endereço: Rua Lauro Mougenot, 542N, Módulo 05, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 POLO PASSIVO: Nome: LIUDMYLA LARISSA PRADO 

Endereço: Rua Lauro Mougenot, 542N, Módulo 05, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 INTIMANDO(A): MARIA IRENE SOARES PRADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: 31 de 

janeiro de 2020 às 16h30 DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de ação de 

interdição com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA IRENE 

SOARES PRADO, objetivando ser nomeada curadora especial de sua neta 

LIUDMYLA LARISSA PRADO, com o fito de resguardar seus direitos e 

interesses, haja vista que a interditanta possui retardo mental profundo 

(CID10 – F73) e é incapaz de reger, por si só, os atos da vida civil. A 

requerente alegou a necessidade de sua nomeação como curadora da 

interditanda, para que seja possível pleitear beneficio de amparo 

assistencial junto ao INSS. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. Breve relato. Decido. A priori, recebo a inicial em todos os 

seus termos, eis que preenchidos os requisitos da legislação processual. 

Considerando os fatos alegados, bem como os documentos acostados 

aos autos, concernentes ao estado de saúde da interditanda e a real 

necessidade de ampará-la material e socialmente, antecipo parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Assim, nomeio desde logo 

curadora provisória da interditanda a requerente, Sra. MARIA IRENE 

SOARES PRADO, ficando autorizada, provisoriamente, a realizar os atos 

necessários a gerir e administrar os bens da interditanda LIUDMYLA 

LARISSA PRADO, ficando a curadora nomeada fiel depositária de 

quaisquer valores eventualmente recebidos e também obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do Novo Código de Processo Civil. Lavre-se 
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Termo de Curatela Provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial específica para tal fim. Cite-se a interditanda 

dos termos da ação, intimando-a para comparecer à audiência de seu 

interrogatório, que designo para o dia 31 de janeiro de 2020 às 16h30, 

cientificando-a de que poderá impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da realização da audiência (art. 752, NCPC), bem como que 

lhe é facultado constituir advogado e, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado 

curador especial, nos termos do art. 752, § 2º, NCPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Juína/MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em substituição legal ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. JUÍNA, 20 

de janeiro de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002169-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001789-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001789-32.2018.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ANTONIO GOLFO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar proposta com fundamento 

Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão de um veículo 

automotor alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado com a 

parte ré. O pedido liminar foi deferido. Contudo, antes do cumprimento da 

medida liminar e da citação da parte adversa, adveio aos autos termo de 

acordo extrajudicial firmado entre as partes epigrafadas, oportunidade em 

que a parte autora requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) meses (05 anos), ao argumento de que, caso o devedor não 

cumpra integralmente o pagamento estipulado, dará prosseguimento na 

ação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, suspender o 

processo por longos cinco anos, paralisando o procedimento processual e 

ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual, tanto é que a 

legislação processual de regência dispõe que o prazo de suspensão do 

processo, em caso de convenção das partes, nunca poderá exceder 06 

(seis) meses (art. 313, inciso II e § 3º, CPC/2015). Além disso, no caso 

dos autos, a parte ré sequer foi citada, pelo que não se mostra cabível a 

suspensão processual por convenção das partes, posto que tal medida 

se traduz em verdadeiro negócio jurídico processual, sendo imprescindível 

que a relação jurídica processual esteja prévia e devidamente 

estabelecida. Acerca do tema, os professores Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery afirmam que “Não se pode pleitear a suspensão do 

processo pela convenção das partes se o réu não foi nem sequer citado, 

não se constituindo a relação jurídico-processual que permitiria o pedido 

de suspensão consensual (2.º TACivSP, 10.ª Câm., Ag 678293-0/4, rel. 

Juiz Soares Levada, v.u., j. 7.2.2001)”.[1] Ademais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre as partes, antes da angularização processual, prevendo 

novas formas e prazos para o pagamento do débito, cuja mora é condição 

sine qua non para admissibilidade e processamento da ação de busca e 

apreensão, revela a perda superveniente do interesse de agir, visto que a 

ação não é mais necessária, ao menos nos moldes em que foi inicialmente 

ajuizada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO 

ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO 

VÁLIDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo no curso da 

atividade de conhecimento (busca e apreensão) importa a superação da 

situação inicial de inadimplemento, tornando, com isso, a medida de busca 

e apreensão despida de utilidade e necessidade, conduzindo, assim, à 

extinção do processo por ausência de interesse processual. Precedentes. 

2. Revelando-se nítida a perda superveniente do interesse de agir, em 

razão de acordo extrajudicial realizado anteriormente à citação, não se 

aplicando o disposto no art. 313, II do CPC, carece de respaldo jurídico o 
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pedido de suspensão do processo antes do aperfeiçoamento da relação 

jurídico-processual. 3. Em se tratando de atividade de conhecimento 

(busca e apreensão), não se mostra apropriada a suspensão do 

processo por tempo suficiente ao adimplemento do acordo, uma vez que a 

regra do art. 922 do CPC tem aplicação detida à atividade de execução. 4. 

Apelo conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1216330, 

07052325620198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data 

de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de 

angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor 

quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio 

necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da 

citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da 

avença. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT, Acórdão 1203283, 

07035194620198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma 

Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019) Com 

efeito, denota-se que advindo acordo extrajudicial antes da citação da 

parte adversa, outro caminho não há senão a extinção do processo em 

razão da perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. As custas judiciais 

já foram devidamente quitadas pela parte autora. Sem honorários, eis que 

não foi efetivada a angularização processual. Publique-se no DJe, 

intimando-se as partes e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] NERY 

JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]/ 

Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3. Ed. – São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001789-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001789-32.2018.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ANTONIO GOLFO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar proposta com fundamento 

Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão de um veículo 

automotor alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado com a 

parte ré. O pedido liminar foi deferido. Contudo, antes do cumprimento da 

medida liminar e da citação da parte adversa, adveio aos autos termo de 

acordo extrajudicial firmado entre as partes epigrafadas, oportunidade em 

que a parte autora requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) meses (05 anos), ao argumento de que, caso o devedor não 

cumpra integralmente o pagamento estipulado, dará prosseguimento na 

ação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, suspender o 

processo por longos cinco anos, paralisando o procedimento processual e 

ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual, tanto é que a 

legislação processual de regência dispõe que o prazo de suspensão do 

processo, em caso de convenção das partes, nunca poderá exceder 06 

(seis) meses (art. 313, inciso II e § 3º, CPC/2015). Além disso, no caso 

dos autos, a parte ré sequer foi citada, pelo que não se mostra cabível a 

suspensão processual por convenção das partes, posto que tal medida 

se traduz em verdadeiro negócio jurídico processual, sendo imprescindível 

que a relação jurídica processual esteja prévia e devidamente 

estabelecida. Acerca do tema, os professores Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery afirmam que “Não se pode pleitear a suspensão do 

processo pela convenção das partes se o réu não foi nem sequer citado, 

não se constituindo a relação jurídico-processual que permitiria o pedido 

de suspensão consensual (2.º TACivSP, 10.ª Câm., Ag 678293-0/4, rel. 

Juiz Soares Levada, v.u., j. 7.2.2001)”.[1] Ademais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre as partes, antes da angularização processual, prevendo 

novas formas e prazos para o pagamento do débito, cuja mora é condição 

sine qua non para admissibilidade e processamento da ação de busca e 

apreensão, revela a perda superveniente do interesse de agir, visto que a 

ação não é mais necessária, ao menos nos moldes em que foi inicialmente 

ajuizada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO 

ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO 

VÁLIDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo no curso da 

atividade de conhecimento (busca e apreensão) importa a superação da 

situação inicial de inadimplemento, tornando, com isso, a medida de busca 

e apreensão despida de utilidade e necessidade, conduzindo, assim, à 

extinção do processo por ausência de interesse processual. Precedentes. 

2. Revelando-se nítida a perda superveniente do interesse de agir, em 

razão de acordo extrajudicial realizado anteriormente à citação, não se 

aplicando o disposto no art. 313, II do CPC, carece de respaldo jurídico o 

pedido de suspensão do processo antes do aperfeiçoamento da relação 

jurídico-processual. 3. Em se tratando de atividade de conhecimento 

(busca e apreensão), não se mostra apropriada a suspensão do 

processo por tempo suficiente ao adimplemento do acordo, uma vez que a 

regra do art. 922 do CPC tem aplicação detida à atividade de execução. 4. 

Apelo conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1216330, 

07052325620198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data 

de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de 

angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor 

quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio 

necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da 

citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da 

avença. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT, Acórdão 1203283, 

07035194620198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma 

Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019) Com 

efeito, denota-se que advindo acordo extrajudicial antes da citação da 

parte adversa, outro caminho não há senão a extinção do processo em 

razão da perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. As custas judiciais 

já foram devidamente quitadas pela parte autora. Sem honorários, eis que 

não foi efetivada a angularização processual. Publique-se no DJe, 

intimando-se as partes e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] NERY 

JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]/ 

Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3. Ed. – São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37433 Nr: 1341-62.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO MURILO DE OLIVEIRA, MARTA DA 
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CONCEIÇÃO SAVICZKI - EPP (S.R. AUTO ELÉTRICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 (...) " Na forma do artigo 513, § 2º do NCPC, intimem-se os executados, na 

pessoa do advogado constituído (art. 513, § 2º, inciso I do CPC/2015), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor de R$ 6.006,52 

(seis mil e seis reais e cinquenta e dois centavos), devidamente corrigido 

até a data do efetivo pagamento (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84451 Nr: 4859-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENILSO BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:OAB/MT 905-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu causídico(a) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça junto a Secretaria da Vara, a fim de 

promover a retirada da Certidão de Crédito requerida às fl. 190, bem como, 

no mesmo prazo, requerer o que entender por direito de modo a 

possibilitar o devido prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51681 Nr: 4866-81.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIDALINA MILOCA DRESCH RIGODANZO, ARIETE 

JUSSARA DRESCH ROGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA MARIA GEIGER RIGODANZO, FABIANA 

RIGODANZO BERRETA, IVAN LUIS RIGODANZO, ESPÓLIO DE ARLY IVÃ 

RIGODANZO, LUCIANA RIGODANZO, MÁXIMO RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, EVALDO 

GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO RODRIGUES 

MOREY - OAB:, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 (...) "No mais, a fim de evitar futura alegação de nulidade da sentença 

(art. 115, CPC/2015), determino a inclusão do Espólio de Arly Ivã 

Rigodanzo no polo passivo desta ação, devendo ser citado para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102457 Nr: 3338-36.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.496-A, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 Nos termos da decisão proferida de fl.309, intime-se o Banco HSBC Bank 

Brasil para que no prazo de 05 (cinco) dias, deposite nos autos 50% 

(cinquenta por cento) a fim de que o feito possa prosseguir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 2701-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:OAB/MT 21950

 INTIME-SE a Dra. Poliana de Brito Batista, OAB/MT 21.950/O, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, retire em cartório a Certidão de Honorários 

Dativos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105395 Nr: 275-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880 MT, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 (...) "Diante do pagamento integral do valor exequendo, a extinção da 

presente execução é medida que se impõe.Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 2075-81.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIO COELHO PIRES, VALDOMIRO OLIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA, 

EDSON BRAVO, DAILY COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Vistos.

Expeça-se alvará conforme requerido à fl. 877, conforme já determinado 

na decisão de fl. 896.
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Oficie-se à Polícia Militar e ao Ministério Público a fim de que informem nos 

autos se o acordo entabulado às fls. 741/742 foi integralmente cumprido.

 Cumpra-se.

Juína/MT, 18 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129652 Nr: 2283-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADL, AFVDL, RVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 "Vistos etc. [...] Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Hilonês 

Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764/B, fixo em seu favor, honorários 

dativos no montante de 01 (um) URH’S da tabela atual da OAB. [...] 

Juína/MT, 21 de outubro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ. Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89935 Nr: 4214-59.2012.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca da manifestação 

de fls.160/164 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 3520-32.2008.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT, 

OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96315 Nr: 4710-54.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSL, AJAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056/B, PEDRO JORGE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:0054011 - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o 

que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96316 Nr: 4711-39.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSL, AJAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o 

que entender por direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1175 Nr: 28-18.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Intime-se a parte executada, para querendo, se manifeste no prazo legal 

acerca da Penhora efetuada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111248 Nr: 3205-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA, 

PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, ALEXANDRE BATISTA 

SAMPAIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

GUARIENTI - OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O
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 Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca da petição de 

fls.91/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101236 Nr: 2296-49.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDO, ALCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste quanto ao conteúdo da 

certidão do oficial de justiça de Fl.47-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 1847-43.2004.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVF, DBDS, ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da certidão negativa de fl.218-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94802 Nr: 3048-55.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A

 Nos termos da decisão proferida de fls.163/164, intimem-se as partes 

para querendo se manifestem acerca do laudo pericial (fls.185/186) no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86535 Nr: 399-54.2012.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21354/O, MARCOS DOUGLAS W. TAQUES DA SILVA - 

OAB:16583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da certidão de fl.155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 6438-67.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA, 

CLÁUDIA MARIS OLIVEIRA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da penhora 

realiazada (fl.92/93) no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121017 Nr: 2007-48.2016.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MONTARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE SOUSA BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca do aviso de 

correspondência negativa de fl.92-V, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99416 Nr: 816-36.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIZAEL ANTONO SOUZA DE AREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A

 Intime-se a parte autora, para querendo, apresente contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96814 Nr: 5281-25.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO NUNES CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que requeira o que entender por direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112076 Nr: 3624-77.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRA(, CCL(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ SOCOLOWSKI - 

OAB:274544

 Intime-se a parte requerida, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue 

o depósito do valor indicado pela Perita (fl.114).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99405 Nr: 807-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) se manifeste 

quanto ao retorno da carta precatória expedida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102302 Nr: 3201-54.2014.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - OAB:14.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Certifico que aportou nos autos resposta do Ofício de N° 677/2019, onde 

notícia a devida averbação junto ao registro de casamento na cidade de 

Xambrê - PR. Sendo assim, considerando o trânsito em julgado já 

certificado (fl.83), impulsiono os autos arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58168 Nr: 4458-56.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR, RONIE 

CARDOSO SILVA, LEANDRO DIAS DE FARIAS, IZABEL DO CARMO DIAS 

FARIAS, COLTUR COLNIZA TURISMO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SOUZA MACHADO 

- OAB:5.975/AM

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial objurgada por 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por DANIEL PEREIRA 

MACHADO JUNIOR e RONIE CARDOSO SILVA em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, já qualificados nos autos.

Os excipientes alegam ilegitimidade passiva para figurar na ação, sob o 

fundamento de que não fazem parte do quadro societário da empresa 

executada desde o ano de 2008, dois anos antes da constituição definitiva 

do crédito.

O excepto, por sua vez, manifestou-se às fls. 62/63 reconhecendo a 

ilegitimidade passiva dos excipientes e pugnando pela inversão do ônus 

quanto aos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da 

causalidade.

É o relato. Decido.

Conforme se depreende dos autos, a ilegitimidade passiva dos excipientes 

Daniel e Ronie foi reconhecida pela excepta, a qual procedeu à exclusão 

do nome dos excipientes da Certidão de Dívida Ativa, título executivo 

extrajudicial que instrumentaliza a presente ação, bem com realizou a 

alteração da razão social da empresa, substituindo a CDA que instruiu a 

petição inicial, ocorrendo a falta superveniente de interesse processual 

quanto a presente exceção de pré-executividade.

Por outro lado, resta pendente a análise sobre a condenação ou não da 

excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao excipiente.

 Embora a exceção de pré-executividade seja um incidente processual e 

não uma ação autônoma é cabível a aplicação dos honorários 

sucumbenciais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR 

ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PERDA DO OBJETO DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. A presente exceção de 

pré-executividade perdeu seu objeto em face da extinção da execução 

fiscal. Contudo deve ser mantida a condenação da Fazenda Nacional ao 

pagamento da verba honorária, eis que o feito foi redirecionado quando os 

débitos eram objeto de parcelamento adimplido pela pessoa jurídica 

executada. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AgRg no 

REsp: 1116708 PR 2009/0006935-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 15/02/2011, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 24/02/2011)

Pois bem.

A Fazenda Pública Estadual afirma que os excipientes deram causa à 

inclusão do nome na CDA, isso porque não teriam cumprido a obrigação 

tributária acessória prevista no art. 17, da Lei do ICMS/MT, n. 7.098/98 e 

art. 58 da Portaria Circular n° 114/02-SEFAZ.

Ocorre que, os excipientes instruíram o feito com a alteração do contrato 

social (Quarta Alteração Contratual, fls. 48/50) devidamente registrada na 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com o registro devidamente 

certificado em 07/02/2008, sob o n° 20080035043, devendo a Fazenda 

ater-se a tal informação, pois uma vez feito o registro da alteração 

cadastral perante a Junta o sócio não poderá ser inscrito na CDA.

Nesse sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RETIRADA DO SÓCIO. EFEITO A 

PARTIR DO REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA 

COMERCIAL. ART. 135 DO CTN. ÔNUS PROBATÓRIO DO SÓCIO QUE 

CONSTA NA CDA. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O sócio 

não pode ser responsabilizado pelos fatos geradores ocorridos após a 

sua retirada da empresa. Em relação aos períodos anteriores, cabe ao 

sócio cujo nome consta na CDA comprovar que não incorreu nas 

hipóteses do art. 135 do CTN, uma vez que se presume a certeza e a 
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liquidez da dívida inscrita na CDA (art. 204, CTN). Precedentes. 3. O 

arquivamento, na Junta Comercial, da alteração do contrato social que 

retirou o sócio da empresa, terá efeitos retroativos se apresentados no 

prazo de 30 (dias) de sua assinatura; caso contrário, o arquivamento 

somente produzirá efeitos a partir do despacho que conceder. Art. 36 da 

Lei n° 8.934/1994. $. Recurso provido, reformando parcialmente a 

sentença, para declarar a irresponsabilidade fiscal do Apelado por 

quaisquer dívidas tributárias da sociedade empresarial, desde que tenham 

como fato gerador data posterior ao do arquivamento da alteração do 

contrato social na junta comercial.” (TJ-ES-APL: 00041010520108080011, 

Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017)

A propósito, TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE - NÃO CONHECIMENTO - 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA 

NA JUNTA COMERCIAL - AGRAVO PROVIDO EM PARTE. Ex-sócio de 

empresa que comprova sua exclusão do quadro societário antes da 

ocorrência do fato gerador do tributo, não pode ter suas contas e 

aplicações financeiras bloqueadas. Alegação de Ilegitimidade Passiva que 

ainda não foi submetida ao crivo do Juízo singular não deve ser 

conhecida, sob pena de supressão de instância.” (N.U 

0052820-72.2007.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2007, Publicado no DJE 

27/09/2007)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - 

RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO - SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO 

DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO 

PROVIDO.Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do 

quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato 

gerador do tributo pode ter suas contas e aplicações financeiras 

bloqueadas.Verificado que os nome do sócio foi incluído na CDA como 

corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, 

correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, 

presumindo-se legítimo e responsável pelo débito.” (N.U 

0017924-22.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, 

Publicado no DJE 26/11/2015)

Assim, os ônus de sucumbência deverão ser suportados pelo excepto, 

Fazenda Pública Estadual, eis que de acordo com o Princípio da 

Causalidade aqueles deverão ser pagos por quem deu causa à 

propositura da demanda.

Ante o exposto, reconheço a perda do interesse processual no incidente 

de exceção de pré-executividade e, consequentemente, determino o 

normal prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito 

com a alteração da CDA que instrui a inicial pela CDA anexa (fl. 64).

Condeno o excepto ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 

do NCPC).

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 24 de setembro de 2019.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105395 Nr: 275-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880 MT, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Alvará expedido N° 578594-4/2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85179 Nr: 5708-90.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR LUIZ BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intime-se a parte exequente, para que compareça neste cartório e retire a 

certidão de crédito judicial para protesto.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120171 Nr: 1499-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LAZZARRETTI LTDA, LINOIR 

LAZZARETTI, FRANCISCO LUIZ VALDUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES - 

OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA LAZZARRETTI LTDA, CNPJ: 

01726892000175, atualmente em local incerto e não sabido LINOIR 

LAZZARETTI, Cpf: 22176400907, Rg: 2.020 773, brasileiro(a), viuvo(a), 

comerciante, Telefone 3566 4032 e atualmente em local incerto e não 

sabido FRANCISCO LUIZ VALDUGA, Cpf: 51162326972. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MADEIREIRA LAZZARRETTI 

LTDA, LINOIR LAZZARETTIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de tributo, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 201410805/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2013

 - Valor Total: R$ 142.259,50 - Valor Atualizado: R$ 142.259,46 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: "Vistos etc. Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem): Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 

previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; Penhora, se não for paga a 

dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança; 

Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Registro da 

penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou 
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outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 

(LEF); e Avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Intime-se o 

cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis. O 

Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80): A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a 

Fazenda não requerer por outra forma; A citação considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do Executado; ou se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

oficial de justiça ou por Edital; O edital de citação será afixado na sede do 

Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução 

de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em 

qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente 

impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). Consigne-se no mandado que 

o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o Juízo, é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária 

ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da LEF). Para o caso 

de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial 

de Justiça proceder as citações, intimações e penhoras no período de 

férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, 

independente de autorização judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 25 de julho de 

2016. Conrado Machado SimãoJuiz Substituto."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alef Pitágoras de 

Almeida, digitei.

Juína, 04 de dezembro de 2019

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 11885 Nr: 1172-51.2002.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO GONÇALVES, MARIA JOSÉ TEIXEIRA 

GONÇALVES, ZANARA BORGES DE ARAÚJO, ROSELI BORGES DE 

ARAÚJO GONÇALVES, IDELFONSO PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO AÇOUGUEIRO, VALENTIM 

CONSTENARO, FABRÍCIO GAMALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - 

OAB:15515/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CASA DO AÇOUGUEIRO. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, paguem o valor arbitrado na sentença, acrescido das custas.

Resumo da Inicial: Cumprimento de sentença.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I - Retifique-se no Cartório Distribuidor e 

anote-se na capa dos autos que o presente feito encontra-se na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC, 

corrigindo os polos ativo e passivo, caso necessário.II – Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

arbitrado na sentença, acrescido das custas, se houver, cuja intimação 

deverá ser feita da seguinte forma:a) Valentim Constenaro (citado 

pessoalmente à fl. 132v) deverá ser intimado por carta com aviso de 

recebimento, nos termos do art. 513, § 2º, inciso II do NCPC;b) Casa do 

Açougueiro e Fabrício Gamalho da Silva (citados por edital à fl. 199) 

deverão ser intimados por edital, nos termos do art. 513, § 2º, inciso IV do 

NCPC.III – Ficam os executados advertidos de que, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.IV - 

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, devendo recolher os valores devidos pelas 

diligências efetuadas. V – Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das 

devidas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à Serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do NCPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de 

Processo Civil.Às providências.Juína/MT, 21 de outubro de 2019.

Advertência: Ficam os executados advertidos de que, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN 

VILLAÇA FILHO, digitei.

Juína, 09 de janeiro de 2020

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107500 Nr: 1355-65.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ERMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENIR MASON , MADEIREIRA SM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEDENIR MASON , Cpf: 40749290900, Rg: 

1791608, natural de Juína-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido MADEIREIRA SM LTDA, CNPJ: 24708000000109 e atualmente 

em local incerto e não sabido MADEIREIRA PONTAL. atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de usucapião proposta por Valmir 

Ermes Vieira em face de Madeireira SM LTDA acerca da propriedade de 

uma área de 40.650 m².

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Área de 40.650 m², registrada sob 

matricula de nº 36.076, Fl. 093, livro 2-EI do Cartório do Sexta Oficio de 

Cuiabá - MT.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando detidamente o caderno 

processual, observo que o confinante foi citado (fl. 156), bem como que 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal foram cientificadas 
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acerca da presente ação (fls. 149, 179 e 183/184).No entanto, até a 

presente data, os requeridos e os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos não foram citados, conforme determina a legislação 

processual vigente.Portanto, determino:1. Citem-se os requeridos 

pessoalmente para, querendo, contestarem a ação no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo requerente (art. 344, 

CPC).2. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, incisos I e III, do NCPC).Às 

providências. Juína/MT, 12 de agosto de 2019.DAIANE MARILYN 

VAZJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN 

VILLAÇA FILHO, digitei.

Juína, 03 de dezembro de 2019

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142572 Nr: 5203-55.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 Intime-se a advogada Sara Tonezer, para que no prazo de 05 (cinco), 

promova a retirada da certidão de honorário expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129700 Nr: 2320-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MEDEIROS - 

OAB:19095/MT

 Intime-se o advogado nomeado Dr.Heder Medeiros, para que compareça 

em secretaria e retire a certidão de honorário no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114372 Nr: 5547-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fl.83, intime-se a parte exequente para que 

informe no prazo de 05 (cinco) dias, se a parte executada quitou 

integralmente a dívida ou requeira o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106945 Nr: 1068-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS MONTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SAMUEL MONTANI, EDINEIA MARIA 

SANTANA MONTANI SILVA, JOÃO VICTOR PERRUTT MONTANI, ELIANE 

APARECIDA SANTANA MONTANI TURKE, ELISANGELA MONTANI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Considerando que decorreu prazo superior ao solicitado (fl.183), 

intime-se a parte autora para que providêncie as últimas declarações 

juntamente com o esboço de partilha, bem como a GIA-ITCMD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 3796-63.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILTON PEGARARO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Raphael Neves Costa - OAB:OAB/SP 225.061, 

Ricardo Neves Costa - OAB:OAB/SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte requerente/exequente para, no prazo legal dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140531 Nr: 3735-56.2018.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eder de moura paixão - OAB:

 "...Ante o exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Novo Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, certifique-se e arquive-se.

Às providências.

Juína-MT, 13 de novembro de 2019.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45599 Nr: 5367-69.2008.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo solicitado, intime-se a parte autora para 

que requeira o que entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47142 Nr: 1666-66.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSP, CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:OAB/MT 19.216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573, DARLÃ EBERT VARGAS - OAB:20010/A, HALINE 

TURINO - OAB:23613/O

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da devolução das cartas precatórias expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148 Nr: 28-47.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca da devolução de 

carta precatória fl.180, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 2850-18.2013.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDAB, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVDA, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 (...) "Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 147137 Nr: 3256-29.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG, LRSL, CVDLL, CVSLL, SDLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDLS, RLL, VAL, CDL, CDC, ASDC, CTDC, 

PEASCT-J, SDLDCIDPASD, EA, VDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, haja vista a 

convocação desta magistrada para comparecimento aos eventos que 

marcarão o encerramento do exercício de 2019, bem como o IV Encontro 

de Sustentabilidade do Poder Judiciário, os quais ocorrerão nos dias 06 a 

10 de dezembro, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 31 

de janeiro de 2020 às 15h00.

No mais, observo que acostou aos autos um comunicado da Agente da 

Infância e Juventude, Sra. Carine Hermes, o qual informa sobre o 

interesse da tia paterna da infante Samira, Sra. Elisa Alegre, em obter a 

guarda da sobrinha (fl. 186).

Dessa forma, entendo necessária a realização de estudo psicossocial 

com a Sra. Elisa, a fim de identificar a possibilidade de conceder a guarda 

de Samira à tia.

 Para tanto, expeça-se carta precatória à Comarca de Tangará da 

Serra/MT, para que seja realizado o estudo em comento, no endereço 

indicado à fl. 186, qual seja: Rua 5, n° 3854W, bairro Monte Líbano, 

Tangará da Serra/MT, telefones para contato (65) 99815-8307 e (65) 

99935-4902.

Com o aporte do relatório aos autos, dê-se vistas ao Ministério Público 

Estadual para manifestação.

Expeçam-se as intimações necessárias.

Às providências.

Juína/MT, 27 de novembro de 2019.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120259 Nr: 1543-24.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZE MADEIREIRA ZENI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CESAR LOPES, DANIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca das respostas negativas dos ARs de fls. 78 e 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118767 Nr: 697-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES CIPRIANO DE SOUZA, LUIZ 

CONSTANTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da devolução 

(negativa) dos ARs, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110355 Nr: 2728-34.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes, por meio de seus advogados constituídos, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48308 Nr: 2634-96.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze 

dias) acerca da devolução da carta precatória de fls. 174-197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91381 Nr: 5803-86.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA ALVES DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCIO DALEFFI, SÃO CAETANO 

TRANSPORTADORA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BONTEMPO - OAB:

 Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação e documentos de fls. 217-304, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102506 Nr: 3382-55.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVJS, MMJDS, RJDA, MHJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT, SONIA BISPO 

GOLO - OAB:OAB/MT 20.634O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão de fl. 135, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000713-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DO CARMO SILVA (AUTOR(A))

JOSE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000713-07.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 45.600,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

JOSE SOUZA DA SILVA Endereço: Avenida JK, 5874, Setor Industrial, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: JULIANA DO CARMO SILVA 

Endereço: Avenida JK, 5874, Setor Industrial, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA 

LTDA Endereço: Rua Gov Filinto Müller, sn, quadra 43, Setor Industrial, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Ação de USUCAPIÃO da Chácara Boa Esperança, 

com área de 6,5051 há, perímetro de 1.513,63 m, situada no município de 

Juína/MT, através de instrumento particular de compra e venda de imóvel, 

firmado entre o Requerente e JOÃO BATISTA FERREIRA, em 25 de abril de 

2000, conforme documento ESCRITURA DE DECLARAÇÃO DE POSSE 

LIVRO 091-R, FLS. 194, PROTOCOLO: 01923. (anexo 02). DECISÃO: 

Vistos, etc. 1. RECEBO a exordial em todos os seus termos, eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319, NCPC. 2. CITEM-SE, por Carta de 

Citação, a requerida, bem como outras pessoas em cujos nomes estejam 

transcritos o imóvel usucapiendo, se houver. 3. CITEM-SE, pessoalmente, 

os confinantes/confrontantes indicados na petição inicial (art. 246, § 3º, 

NCPC). 4. CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 257, inc. III, do 

NCPC), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (dias), sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 

5. CIENTIFIQUE-SE, por carta, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para que 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual interesse na causa, 

conforme aplicação analógica do artigo 216-A, § 3º, Lei 6.015/73 com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Às providências. Juína/MT, 8 de 

março de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 
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parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO, digitei. JUÍNA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin 

J. Alves Bastos Gestor Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001046-85.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FURTADO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS REIS DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001046-85.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ANA MARIA FURTADO FERREIRA Endereço: Avenida Quatro de Julho, 

1234, Lote 2, Quadra 19, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 

POLO PASSIVO: Nome: NELSON DOS REIS DA SILVA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Ação de USUCAPIÃO do imóvel urbano localizado na Avenida Quatro de 

Julho, n.º 1.234, Lote 2, Quadra 19, Centro, Castanheira/MT, foi adquirido 

pelo Requerido no dia 02.01.1985, junto a Companhia de Desenvolvimento 

do Estado de Mato Grosso – CODEMAT (conforme recibos, contrato de 

compra e venda e título anexos). DECISÃO: Vistos, etc. 1. RECEBO a 

exordial em todos os seus termos, eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319, NCPC. 2. CITE-SE o requerido no endereço indicado no extrato 

anexo, bem como outras pessoas em cujos nomes estejam transcritos o 

imóvel usucapiendo, se houver. 3. CITEM-SE, pessoalmente, os 

confinantes indicados na exordial, nos termos do art. 246, § 3º, NCPC. 4. 

CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, incisos I e III, do NCPC), 

para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (dias), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 5. 

CIENTIFIQUE-SE, por carta, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para que 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual interesse na causa, 

conforme aplicação analógica do artigo 216-A, § 3º, Lei 6.015/73 com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 6. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público (art. 178, NCPC). Às providências. Juína/MT, 29 de julho de 2019. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000107-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTA DOS REIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.ªJUÍZA DE 

DIREITO DRª. DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 

1000107-42.2018.8.11.0025 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [DANO 
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AMBIENTAL]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) POLO ATIVO: MINISTERIO 

PUBLICO DE JUINA Endereço: AV. JAIME PRONI, S/N, MODULO 03, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: BENTA DOS REIS Endereço: RUA 

MINISTRO JOÃO ALBERTO, 154, APTO 401, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-580 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Ação Civil Pública Ambiental DECISÃO: Vistos, 

etc.Defiro o requerimento de citação por edital. Cite-se o requerido por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder à ação no 

prazo legal.Transcorrido o prazo de resposta, não havendo manifestação 

do requerido, nem constituição de advogado, desde já, em respeito ao 

artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Dr(a) Nathália 

Fernanda de Almeida (OAB/MT 17249), advogada militante nesta Comarca, 

para que assuma o patrocínio da causa.Notifique-se a advogada nomeada 

para apresentar contestação no prazo 15 (quinze) dias, a contar do dia 

seguinte ao recebimento da notificação.Apresentada a contestação, 

intime-se a requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. 

Às providências. Juína-MT, 1 de julho de 2019.DAIANE MARILYN 

VAZJuíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LEIDIANE CORREIA DA SILVA, digitei. JUÍNA, 10 de janeiro de 

2020. FRANKLIN J.ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000607-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

CARTA DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000607-45.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 41.041,84; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: REQUERENTE: DEVIRGE 

MYDA RIKBAKTATSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 

974, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

30180-120 JUÍNA, 22 de junho de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Procedo a CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos termos do 

processo abaixo identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta, para responder, caso queira, a ação, bem 

como para que compareça a audiência de Conciliação e Mediação, 

conforme dados abaixo: LOCAL: FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA - MT, 

SALA 01, CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS HORA: 15 HORAS 

DATA: 15/08/2017 Despacho/Decisão: "Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.Com fulcro no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, determino a remessa do feito ao CEJUSC, a fim de que se 

realize audiência de conciliação/mediação.Intimem-se as partes, 

advertindo-as de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante com outorga de 

poderes específicos para negociar e transigir), bem como de que a 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa.As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Cite-se a parte ré, advertindo-a que o 

prazo para contestar começará a fluir da data da realização da audiência 

de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC).Às providências.Juína/MT, 05 

de junho de 2017. RAUL LARA LEITEJuiz de Direito" ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o requerido intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento injustificado do 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001562-08.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 
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1001562-08.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: LUCIENE 

SANTOS FERNANDES Endereço: Rua Ribeirão dos Pinhais, 202w, módulo 

05, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: Ivanildo de 

Souza Ferreira Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Ação de divórcio 

de Luciene Santos Fernandes em face de Ivanildo de Souza Ferreira. 

DECISÃO: DESPACHO: Vistos, etc. Recebo a petição inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos do artigo 98 do CPC. O presente feito deverá tramitar em 

segredo de justiça, conforme preceitua o artigo 189, inciso II do Código de 

Processo Civil. CITE-SE o requerido, pela via editalícia, para querendo 

responder a presente ação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito . ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO, digitei. JUÍNA, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Franklin J. Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000621-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO REUTER DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000621-58.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 352.333,15 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: LEANDRO REUTER DE 

MIRANDA Endereço: PRAÇA da BIBLIA, 0, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL - CDA Nº 

2017470155. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6.830/80[1], para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de manifestação da exequente e de nova conclusão ao Gabinete, 

determino, conforme expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da 

LEF[2], a citação por edital do devedor. Consigno que o Edital de Citação 

deverá ser expedido com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. 4. Decorrido o prazo 

da citação, se o devedor não efetuar o pagamento do débito, nem 

constituir advogado, deverá a Secretaria Judicial certificar e proceder à 

nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, conforme autorizado pela Ordem de Serviço n. 

003/2013-GAB. 5. Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as 

medidas constritivas que entender necessárias, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em virtude 

do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando 

o seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

compete à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do NCPC. Relevante ressaltar, ainda, que 

a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais e quando o credor já esgotou todos os meios ao seu 

alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a 

Exequente de que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja deferido. 8. Em caso de inércia da 

Exequente, independentemente de novo conclusão ao Gabinete, 

certifique-se e arquive-se provisoriamente até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, sendo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar providência efetiva e 

apta ao prosseguimento regular da ação, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo. Às providências. Juína/MT, 29 de abril de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 
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ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000664-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REMOPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000664-92.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 218.925,87 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: REMOPECAS 

DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA Endereço: NOVE de 

MAIO, 0, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL ESTADUAL - CDA Nº 2017471961 - DATA DA INSCRIÇÃO CDA: 

27/09/2017 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6.830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de manifestação da exequente e de nova conclusão ao Gabinete, 

determino, conforme expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da 

LEF[2], a citação por edital do devedor. Consigno que o Edital de Citação 

deverá ser expedido com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. 4. Decorrido o prazo 

da citação, se o devedor não efetuar o pagamento do débito, nem 

constituir advogado, deverá a Secretaria Judicial certificar e proceder à 

nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, conforme autorizado pela Ordem de Serviço n. 

003/2013-GAB. 5. Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as 

medidas constritivas que entender necessárias, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em virtude 

do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando 

o seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

compete à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do NCPC. Relevante ressaltar, ainda, que 

a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais e quando o credor já esgotou todos os meios ao seu 

alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a 

Exequente de que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja deferido. 8. Em caso de inércia da 

Exequente, independentemente de novo conclusão ao Gabinete, 

certifique-se e arquive-se provisoriamente até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, sendo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar providência efetiva e 

apta ao prosseguimento regular da ação, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo. Às providências. Juína/MT, 29 de abril de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000621-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO REUTER DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000621-58.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 352.333,15 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: LEANDRO REUTER DE 

MIRANDA Endereço: PRAÇA da BIBLIA, 0, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL - CDA Nº 

2017470155 - Data inscrição CDA: 11/09/2017. DECISÃO: Vistos, etc. 1. 

Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II 

da Lei 6.830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de manifestação da exequente e de nova 

conclusão ao Gabinete, determino, conforme expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], a citação por edital do devedor. 

Consigno que o Edital de Citação deverá ser expedido com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. 4. Decorrido o prazo da citação, se o devedor não efetuar o 

pagamento do débito, nem constituir advogado, deverá a Secretaria 

Judicial certificar e proceder à nomeação de curador especial, nos termos 

do art. 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, conforme autorizado 

pela Ordem de Serviço n. 003/2013-GAB. 5. Empós, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo 

atualizado do crédito e requerer as medidas constritivas que entender 

necessárias, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. 

Desde já, consigno que em virtude do volume de execuções fiscais que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional e, ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal compete à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do NCPC. Relevante ressaltar, ainda, que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais e quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a Exequente de que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

deferido. 8. Em caso de inércia da Exequente, independentemente de novo 

conclusão ao Gabinete, certifique-se e arquive-se provisoriamente até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento, sendo que, para efeito de 

celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Às providências. Juína/MT, 29 

de abril de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO, digitei. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Franklin J. Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001681-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MAITELLI ARMELIATO (REQUERENTE)

LUCILO JACOMEL (REQUERENTE)

LAFAETE JACOMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB OAB - MT22008/O (ADVOGADO(A))

ALANA ARMELIATO MACHADO OAB - MT11372/O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB OAB - MT6204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS BERNARDI (REQUERIDO)

JOSE ALCIR PAULINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001681-03.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de rescisão/resolução contratual c/c pedido de indenização por 

perdas e danos proposta por Lafaete Jacomel, Lucilo Jacomel e Iracy 

Maitelli Armeliato em desfavor de José Alcir Paulino e João Marcos 

Bernardi, já qualificados nos autos. Determinada a citação e intimação dos 
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requeridos para audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, as partes compareceram na data aprazada e transigiram, 

conforme termo de acordo em Id 26191294. Pugnam pela homologação 

judicial e consequente extinção do feito. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram para pôr fim ao 

processo executivo, conforme termo de acordo extrajudicial de Id 

26191294. No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente 

capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. Custas remanescentes, se houver, nos termos do 

art. 90, §3°, do CPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 18 de 

dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-49.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000005-49.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se de 

execução de honorários ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e 

endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. De fato, a questão em 

debate está afeta à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009 e art. 1º, inc. II 

da Resolução n. 004/2014/TP/TJMT. Isso posto, considerando que o valor 

atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito e 

DECLINO A COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Juína, eis que por força do art. 1º, da Resolução n. 004/2014/TP, 

passou a atuar na condição de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei Federal n. 12.153/2009. Redistribua-se e remeta-se o feito 

ao Juizado Especial Cível de Juína, com as nossas homenagens. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000746-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR VELOSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA APARECIDA WODZIK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000746-94.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ELOIR 

VELOSO DOS SANTOS EXECUTADO: MONICA APARECIDA WODZIK 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de execução formulada por Eloir Veloso dos 

Santos em desfavor de Mônica Aparecida Wodzik, já qualificados nos 

autos, fundamentada em termo de acordo celebrado no CEJUSC desta 

Comarca e devidamente homologado por sentença, conforme se observa 

dos documentos de Ids. 8312016, 8312073 e 8312099. Os benefícios da 

justiça gratuita foram concedidos em favor do exequente em sede 

recursal (Id n. 10416575). Devidamente citada, a executada apresentou 

exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o contrato de 

compromisso de compra e venda é nulo, que o contrato formulado entre 

as partes não possui força de título executivo extrajudicial em virtude da 

ausência de assinaturas das testemunhas, que há cláusulas contratuais 

leoninas e desigualdade contratual, pugnando pela aplicação por analogia 

do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios norteadores, bem 

como pela rescisão contratual e, em arremate, ainda formulou pedido 

condenatório em desfavor do exequente, pretendendo que este Juízo, em 

sede de exceção de pré-executividade, condene-o ao pagamento de R$ 

284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais). Instado a se manifestar, 

o excepto impugnou as alegações da executada, ora excipiente, arguindo 

a inadequação da via eleita, eis que as teses levantadas são questões 

que dependem de dilação probatória, o que é inadmissível em sede de 

exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito, rechaçou todas as 

teses ventiladas e pugnou pela total rejeição da exceção de 

pré-executividade. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. É cediço que o executado pode, a qualquer tempo no curso 

da ação, independentemente de embargos e por mero requerimento no 

processo, alegar quaisquer objeções processuais (pressupostos 

processuais e condições da ação, bem como a ausência de liquidez, 

certeza e exigibilidade do título executivo), bem como defesas materiais 

que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e 

decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de 

plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com 

a arguição das questões (STJ, 1.ª Turma, AgRg no Ag 775.393/RS, rel. 

Min. Luiz Fux, j.21.11.2006, DJ 14.12.2006, p. 272). Sobre o tema, a 

doutrina de FREDIE DIDIER JR. Ensina que “Qualquer alegação de defesa 

pode ser veiculada por exceção de pré-executividade, desde que possa 

ser comprovada por prova pré-constituída”. No caso em apreço, 

clarividente que a causa de pedir e pedido versado na exceção de 

pré-executividade necessita de dilação probatória para escorreita análise 

e deliberação, tanto é que a própria excipiente narra em sua petição inicial 

que “(...) a Executada foi levada à erro pelo Exequente, ou seja, este 

vendeu -lhe uma propriedade que jamais lhe pertenceu, e como bem será 

comprovado no decorrer da instrução processual (...)”. Outrossim, de uma 

rápida leitura da peça defensiva, observa-se que as teses de defesa 

levantadas dependem – e muito!!! – de amplíssima dilação probatória, pois a 

excipiente alega, dentre outras coisas, que o contrato de compromisso de 

compra e venda é nulo por não ser o exequente o real proprietário do 

imóvel objeto do contrato, que há cláusulas contratuais leoninas e 

desigualdade contratual, além de embutir pedido de rescisão contratual e 

pleito condenatório. Além do mais, quanto à alegação de ausência de 

força executiva do contrato em virtude da ausência de assinaturas das 

testemunhas, tal alegação sequer merece pronunciamento judicial, haja 

vista que a presente execução funda-se em título executivo judicial, eis 

que persegue valor representado no termo de acordo celebrado no 

CEJUSC desta Comarca, o qual foi devidamente homologado por sentença 

(documentos de Ids. 8312016, 8312073 e 8312099) e não no contrato 

primitivo celebrado entre as partes. Isso posto, não conheço da exceção 

de pré-executividade apresentado por Mônica Aparecida Wodzik e, 

consequentemente, determino o normal prosseguimento da execução até 

a satisfação integral do crédito. Sem custas e honorários por se tratar de 

incidente processual. No mais, observo que a ação foi recebida 

equivocadamente como execução de título executivo extrajudicial, quando 

o correto seria o processamento com base no art. 523 e seguintes do 

CPC/2015, assim, chamo o feito à ordem para receber o pleito executivo 

com base nos dispositivos atinentes ao cumprimento de sentença, visto 

que, conforme já explicitado acima, a pretensão executiva fundamenta-se 

em termo de acordo devidamente homologado por sentença judicial. Nesse 

contexto, a fim de evitar prejuízo à executada, pois o rito do cumprimento 

de sentença prevê multa de 10% (dez por cento) sobre valor do débito em 

caso de não pagamento no prazo legal, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada pague o valor da dívida, acrescido das custas, 

se houver, ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento. Quanto à reabertura do 

prazo para pagamento voluntário da obrigação, intime-se a executada 
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pessoalmente. Por fim, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte 

executada, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Às 

providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001747-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MODELO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REQUERIDO)

SOMPO SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001747-80.2018.8.11.0025. Vistos, etc. A petição 

inicial é dirigida à Comarca de Colniza/MT, além do mais, conforme 

certificado em Id 18446132, a parte autora informou que houve equívoco 

na distribuição da ação, razão pela qual solicitou a redistribuição do feito 

àquela Comarca. Assim, remeta-se o presente feito à Comarca de 

Colniza/MT, com as nossas homenagens. Promovam-se as baixas 

necessárias. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TRENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000209-35.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: EDSON 

TRENTINI EXECUTADO: ADEMIR SOARES DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se 

de embargos de declaração apresentados por Ademir Soares da Silva em 

face da decisão de Id n. 10414976, pugnando por pronunciamento judicial 

acerca de todas das alegações e fundamentos contidos nos itens “02” e 

“03” da manifestação de Id n. 9784339. Em síntese, o embargante alega 

que a decisão de Id n. 10414976 – que não conheceu dos embargos à 

execução em virtude da inadequação da via eleita e determinou a sua 

exclusão dos autos da presente ação executiva - foi omissa, pois não 

analisou as alegações do embargante no sentido que “o sistema do PJE 

não admite a oposição de embargos à execução como ação autônoma e 

separada do processo principal, pois não há tal espécie de demanda na 

classe judicial”, bem como que houve o recolhimento das custas 

processuais e, ainda, pela aplicação do princípio da instrumentalidade das 

formas. O embargado manifestou-se alegando que os embargos de 

declaração são protelatórios e pugnou pelo regular prosseguimento do 

processo executivo. Breve relato. Decido. Recebo os presentes embargos 

de declaração, em razão de sua tempestividade. De início, consigno que o 

juiz não é obrigado a se pronunciar acerca de todas as alegações e 

fundamentos levantados pela parte quando já tenha encontrado 

fundamento suficiente para proferir decisão. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região, julgado em 8/6/2016, Info 585). Superada essa questão, passo 

à análise do mérito. Compulsando os autos, verifico que o executado 

protocolou os embargos à execução no bojo dos autos do processo 

executivo, ao invés de promover a sua distribuição em apartado e por 

dependência, conforme determina o art. 914, § 1º do CPC/2015. Nesse 

panorama, o juiz que presidia o feito à época, não conheceu dos 

embargos à execução por entender que a via utilizada pelo embargante 

era inadequada e determinou a exclusão da referida peça processual dos 

autos, sem, contudo, apreciar as questões ventiladas pelo embargante 

nos itens “02” e “03” da manifestação de Id n. 9784339, logo, entendo que, 

de fato, a decisão de Id n. 10414976 foi omissa. Na esteira do 

entendimento da jurisprudência dominante, inclusive do STJ, o protocolo 

errôneo dos embargos à execução dentro dos autos da ação executiva 

configura mera irregularidade, pois pelo princípio da instrumentalidade das 

formas, deve-se afastar formalismos exagerados a fim de garantir às 

partes a defesa de seus direitos quando o ato preencher sua finalidade 

essencial. Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que “(...) o processamento 

dos embargos nos autos da execução constitui-se em irregularidade 

apenas, sem mácula ao processo, pela instrumentalidade das formas” 

(REsp 315245/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon) Com efeito, filio-me a esse 

entendimento. Ademais, a legislação processual de regência consagra o 

princípio da instrumentalidade das formas nos artigos 188 e 277 do 

CPC/2015, in verbis: Art. 188. Os atos e os termos processuais 

independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a 

exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe 

preencham a finalidade essencial. Art. 277. Quando a lei prescrever 

determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 

modo, lhe alcançar a finalidade. Isso posto, considerando que o protocolo 

dos embargos no bojo da execução configura mera irregularidade, que 

deve ser sanada em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, 

determino que a peça processual de Id n. 9244033 e os documentos que a 

instruem sejam desentranhados, autuados em apartado e processados na 

forma do art. 914, § 1º do CPC/2015. Por conseguinte, a certidão de 

tempestividade e as manifestações de Ids n. 9408497 e 9784229 e seus 

respectivos documentos devem acompanhar o destino dos embargos à 

execução. Pois bem. Além de o executado apresentar embargos à 

execução dentro dos autos da ação de execução, pagou custas judiciais 

emitindo guia vinculada à própria execução, ou seja, a presente execução 

passou a ter duas custas judiciais pagas. Ora, não há se falar que o PJe 

não tem opção de distribuir os embargos à execução em apartado, pois 

essa funcionalidade é oferecida desde a instalação do sistema, tanto é 

que todos os advogados a usam de forma correta, distribuindo livremente 

seus embargos. Em outras palavras, o que ocorreu não foi culpa do 

sistema. Assim, uma vez que sejam finalmente desentranhados e 

distribuídos os embargos à execução da forma correta (o que deverá ser 

feito pela Secretaria Judicial em conjunto com o Distribuidor, haja vista que 

se expirou o prazo do executado), deverá o advogado do executado 

diligenciar junto ao setor competente do TJMT para vincular o pagamento 

da guia de recolhimento n. 06385 aos embargos à execução, 

regularizando a situação, devendo promover, se for o caso, o 

recolhimento da taxa judiciária, visto que ao analisar a referida guia, 

observo que houve pagamento apenas das custas judiciais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 10 de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001443-18.2017.8.11.0025 REQUERENTE: AMILTON 

MEIRA MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Cuida-se 

de ação ordinária ajuizada por Amilton Meira Machado em desfavor de 

Banco Bradesco S/A, já qualificados nos autos, fundamentada em 

contrato de adesão a um grupo de consórcio, objetivando a restituição em 

dobro do montante de R$ 16.751,94, bem como a exibição de todos os 

documentos relacionados ao instrumento contratual de adesão ao 

consórcio, de modo a possibilitar a averiguação de todos os 
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termos/cláusulas/encargos e, por conseguinte, promover a revisão 

contratual para reconhecer a onerosidade excessiva da taxa de 

administração e a existência de suposta operação casada no tocante aos 

prêmios de seguro de vida, fundo de reserva e taxas administrativas de 

serviços. Narra o requerente que é empresário e em 20.06.2014 firmou 

com o HSBC – Brasil Administradora de Consórcio Ltda., um contrato de 

adesão ao grupo de consórcio n. 00823220167 (Grupo 0160 – Cota 168), 

obrigando-se ao pagamento de uma prestação mensal no valor de R$ 

3.017,28 (três mil e dezessete reais e vinte e oito centavos), cujo plano do 

consórcio tinha como valor básico R$ 98.900,00 (noventa e oito mil e 

novecentos reais), referente ao preço de um carro MARCA HONDA CR-V 

LX. Informa que buscando adquirir rapidamente o veículo, ofertou lance no 

valor de R$ 17.219,67 (dezessete mil, duzentos e dezenove reais e 

sessenta e sete centavos), no entanto, em que pese a carta de crédito 

prever o valor de R$ 98.900,00, a administradora do consórcio apenas 

liberou a importância de R$ 81.680,33, permanecendo, porém, cobrando o 

valor integral do crédito (R$ 98.900,00). Inobstante reputar-se capaz de 

adquirir um carro no valor de R$ 98.000,00 e ter tido condições de pagar 

mensalmente mais de três mil reais numa parcela de consórcio, pugna o 

requerente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

atendimento à determinação de Id n. 10897730, o requerente 

manifestou-se juntando documentos na tentativa de comprovar a alegada 

situação de miserabilidade. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. Cumpre-me ressaltar que a presunção de 

veracidade da declaração do requerente não afasta o meu dever de, não 

estando convencida da alegação, exigir a comprovação da necessidade. 

Aliás, nos dizeres dos renomados doutrinadores Nelson Nery Jr e Rosa 

Maria de Andrade “a declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. 

Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (destaquei) 

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido 

de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de 

situação contrária, senão vejamos: “[...] II - Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade. III - Rever as conclusões do acordão acerca do 

indeferimento do benefício demandaria incursão indevida no acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 

708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 

13/10/2009, DJe 23/10/2009) (destaquei) No mesmo sentido é a 

jurisprudência do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CF/88 E 

ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – 

INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA 

NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da 

CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da assistência 

judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não trouxe para os 

autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois não 

apresentou a declaração de imposto de renda ou os comprovantes 

atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014) (destaquei) No caso dos autos, a 

declaração de hipossuficiência financeira, quando comparada com as 

demais informações contidas nos autos, a exemplo do valor do consórcio 

(R$ 98.900,00) - celebrado apenas para comprar um único veículo - e do 

valor da prestação mensal a que se obrigou (mais de quatro vezes o 

salário mínimo vigente à época da contratação – 2014), perde, com toda 

certeza, a sua presunção de veracidade, fazendo crer que, ao contrário 

do que o requerente alega, possui sim condições de efetuar o pagamento 

das custas judiciais, taxa judiciária e demais despesas processuais. 

Nesse panorama, consigno que os documentos posteriormente 

apresentados pelo requerente, quando analisados em conjunto com as 

demais informações contidas nos autos, não são hábeis a comprovar a 

frágil alegação de hipossuficiência financeira, sendo certo que o fato de 

alguém não pagar suas dívidas, seja lá por quais motivos, não pode ser 

tido como sinônimo de não possuir condições de efetuar o pagamento das 

custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Isso 

posto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

determino a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Por fim, considerando que o requerente pugnou pela restituição em 

dobro do montante de R$ 16.751,94, corrijo, de ofício, o valor da causa 

que passará a ser de R$ 33.503,88, devendo a Secretaria Judicial 

promover, após a preclusão da via recursal, a devida retificação da 

autuação no tocante ao valor da causa. Às providências. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000879-39.2017.8.11.0025 REQUERENTE: WESLEY 

CRUZ DA ROCHA REQUERIDO: ARUANA SEGUROS S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de ação ordinária de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT 

proposta por Wesley Cruz da Rocha em desfavor de Aruana Seguradora 

S/A, alegando, em síntese que sofreu acidente automobilístico em 

05.09.2015, ocasionando politrauma com afundamento do crânio na região 

frontal esquerda. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, requerendo, preliminarmente, a sua exclusão do polo 

passivo e consequente inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, sob o fundamento de que esta é a entidade superior 

no que tange à gestão das coberturas estabelecidas na Lei n. 6.194/74, 

bem como arguiu a ausência de interesse de agir em virtude do pagamento 

realizado na via administrativa. No mérito, alegou a regularidade do valor 

pago administrativamente e, por conseguinte, que o autor não possui 

direito ao recebimento de indenização residual. Impugnação à contestação 

intempestiva. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Em que pese os fatos alegados, entendo que as preliminares de 

mérito arguidas não merecem acolhimento. No que tange à preliminar que 

se pede a alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que 

o pagamento da indenização é realizado por qualquer uma das empresas 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o 

beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas. Nesse sentido, colho do 

aresto do TJSP, in verbis: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. 

REQUERIMENTO DE INSERÇÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO PASSIVO. 

INADMISSIBILIDADE. Cabe unicamente ao autor realizar a escolha de quem 

deve figurar no polo passivo do processo, até porque qualquer 

seguradora que integra o consórcio respectivo tem legitimidade passiva 

para a ação de cobrança do valor do seguro obrigatório de veículo 

(DPVAT). Trata-se de situação de legitimidade extraordinária, de modo que 

a eleita atua em seu próprio nome e no das demais. A unitariedade 

presente justifica a possibilidade de o segurado optar por demandar com 

empresa diversa daquela que anteriormente lhe pagou algum valor ou 

r e c u s o u  a l g u m  p a g a m e n t o .  ( . . . )  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o 

3004210-32.2013.8.26.0505; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 
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31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3ª Vara; Data do 

Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 01/08/2017) Registre-se que a 

requerida faz parte do consórcio de seguradoras que opera com o 

DPVAT, o que pode ser facilmente constatado no site da Superintendência 

d e  S e g u r o s  P r i v a d o s  –  S U S E P 

(ht tp: / /www.susep.gov.br /setores-susep/cgpro/seguradoras-dpvat) , 

razão por que é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação 

indenizatória. No que se refere à prefacial de ausência de interesse de 

agir, melhor sorte não assiste à requerida, eis que a análise da 

(in)existência do direito ao recebimento de indenização residual é questão 

afeta ao mérito da causa, pelo que somente será objeto de 

pronunciamento judicial quando da prolação da sentença, até porque 

acarretará o procedência ou improcedência do pedido inicial. Portanto, 

rejeito as preliminares arguidas pela seguradora. Por fim, quanto ao ônus 

da prova, importante consignar a inaplicabilidade da proteção 

consumerista à relação existente entre as seguradoras do DPVAT e as 

vítimas de acidente automobilístico, visto que não nasceu de um acordo de 

vontades (relação contratual), mas sim de imposição legal (Lei n. 

6.194/1974). Nesse sentido, STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, 

DJe 23/10/2017) Logo, o ônus da prova segue a regra a regra ordinária 

prevista no art. 373 do CPC/2015, incumbindo ao autor produzir prova 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu incumbe 

provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil, fixo como ponto(s) controvertido(s): a existência 

e o grau de invalidez do membro ou órgão do requerente que restou 

lesionado. Destarte, fixados os pontos controvertidos, intimem-se as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, informem se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão e 

consequente julgamento imediato do mérito. Às providências. Juína/MT, 13 

de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001063-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO TIEPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001063-92.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA REQUERIDO: PAULO ROBERTO TIEPO 

Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa em desfavor de 

PAULO ROBERTO TIEPO, qualificado nos autos, requerendo, em síntese, a 

aplicação das sanções ínsitas na Lei n. 8.429/92 – LIA e demais corolários 

de regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária ao 

esclarecimento da tese. O membro do Parquet narra que se apurou por 

meio do Inquérito Civil n. 068/2014 (SIMP 000866-005/2014) que o 

requerido, enquanto presidente da Câmara Municipal de Juína, praticou ato 

de improbidade administrativa consistente na contratação de um advogado 

e um contador para prestarem serviços, junto à pela Câmara Municipal de 

Juína, sem que houvesse o devido processo licitatório, bem como sem a 

necessidade das contratações, haja vista que o órgão já dispunha dos 

referidos profissionais em seu quadro funcional. Por conseguinte, pugnou 

pela condenação do requerido pela prática dos atos de improbidade 

administrativa descritos no artigo 10, inciso VIII e no artigo 11, caput e 

inciso I, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções previstas no artigo 12, 

incisos II e III, da citada lei, dentre elas o ressarcimento ao erário da 

quantia R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), referente ao valor dos 

contratos, devidamente atualizados. A parte requerida foi pessoal e 

formalmente notificada, apresentando tempestivamente sua manifestação 

na forma e prazo do § 7º do art. 17 da LIA, oportunidade em que negou a 

autoria da(s) improbidade(s) administrativa(s) aventada pelo Parquet. 

Destarte, em que pese as alegações da parte requerida, entendo que a 

petição inicial preencheu os requisitos legais gerais do artigo 319 do NCPC 

c/c requisitos legais específicos do art. 17ss da LIA, posto que in casu 

não se faz necessária prova cabal e irrefutável que exclua a aduzida e 

hipotética responsabilidade do agente, sendo certo que nesta fase de 

cognição sumária impera o princípio in dubio pro societate, razão por que 

RECEBO a petição inicial na forma do § 9º do artigo 17 da LIA, a qual se 

sujeitará ao procedimento comum ordinário (art. 318, CPC). No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Contestada a ação, certifique-se a 

tempestividade do ato e intime-se o Ministério Público para apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Juína/MT, 15 

de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000155-98.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ALEXANDRA DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de 

ação monitória distribuída em 15/02/2018, fundamentada em contrato de 

prestação de serviços educacionais firmado em 01.02.2011, objetivando o 

recebimento de parcelas vencidas e não pagas no período de 15.06.2011 

a 15.12.2012. Deferiu-se o pagamento parcelado das custas judiciais e 

taxa judiciária, tendo que o requerente comprovado o pagamento nos 

autos. Por fim, o requerente pugnou pelo recebimento da petição inicial e 

consequente expedição de mandado de pagamento. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Denota-se que a 

pretensão visa cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, ou 

seja, pagamento de soma em dinheiro, e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que o 

manejo da ação monitória é pertinente, de acordo com o artigo 700, I do 

Novo Código de Processo Civil. Embora pertinente o procedimento 

escolhido pela credora, observo que a ação foi ajuizada depois de 

transcorridos 05 (cinco) anos do vencimento das parcelas, razão por que 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. A regra da 

prescrição para o caso em tela encontra-se sedimentada no art. 206, §5º, 

inciso I, do Código Civil, o qual dispõe que prescreve em cinco anos a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular, cujo termo inicial, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, é o dia seguinte à data do vencimento de cada uma das 
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prestações. Destarte, não resta alternativa senão a improcedência liminar 

do pedido em virtude do reconhecimento da prescrição da obrigação. Ante 

o exposto, com fundamento artigo 206, §5º, inciso I do CC c/c artigo 332, 

§1º do NCPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial 

proposto por Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena 

- Ajes em face de Alexandra de Souza, para o fim de reconhecer a 

prescrição da obrigação líquida consubstanciada no instrumento particular 

que instrui a monitória e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, ficam a 

cargo da requerente. Sem honorários de sucumbência, haja vista que não 

se efetivou a angularização da relação processual. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 13 de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000333-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON XAVIER DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000333-81.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT REQUERIDO: GERSON 

XAVIER DE FARIAS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar proposta com fundamento Decreto-Lei 911/69, cujo 

objeto é a busca e apreensão de um veículo automotor alienado 

fiduciariamente por meio de contrato celebrado com a parte ré. O pedido 

liminar foi deferido. O mandado de busca e apreensão foi cumprido e a 

parte ré devidamente citada. O devedor não purgou a mora, nem 

apresentou contestação. Por fim, adveio aos autos termo de acordo 

extrajudicial firmado entre as partes epigrafadas, oportunidade em que a 

parte autora requer a suspensão do processo até o cumprimento integral 

do acordo, ou seja, pelo prazo previsto de 36 (trinta e seis) meses (03 

anos). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, suspender o 

processo por longos três anos, paralisando o procedimento processual e 

ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual, tanto é que a 

legislação processual de regência dispõe que o prazo de suspensão do 

processo, em caso de convenção das partes, nunca poderá exceder 06 

(seis) meses (art. 313, inciso II e § 3º, CPC/2015). Ademais, insta 

consignar que a imediata homologação da transação e extinção do 

processo com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015, em 

nada prejudica as partes, posto que havendo descumprimento de seus 

termos, poderá a parte interessada dar início ao cumprimento de sentença 

ou se valer da medida judicial que entender mais pertinente e eficaz, eis 

que disporá de um título executivo judicial. No que se refere ao acordo 

propriamente dito, verifica-se que as partes são plenamente capazes e, 

por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte ré, conforme 

item 8 do termo de acordo de Id n. 10231722 (página 08). Publique-se no 

DJe, intimando-se as partes e uma vez preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Nos termos do art. 384, do CPP, VISTA ao Ministério Público para 

aditamento da denúncia.

Após, INTIME-SE a Defesa para, no prazo de 5 dias, manifeste acerca do 

aditamento bem como se há interesse na produção de mais provas, na 

re-inquirição de testemunhas ou no novo interrogatório dos acusados (art. 

384, §2º, do CPP).

Em seguida, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 3455-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos. De proêmio, HOMOLOGO as desistências. DESIGNO o dia 

09/12/2019, às 11h30min a fim de reinterrogar o acusado. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125751 Nr: 4795-35.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo PARA O ATO, Dr. Caio 

Fernando Gianini Leite, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) 

Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de 

honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, 

§ 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. HOMOLOGO a 

desistência da testemunha faltante. Desde já, DECLARO ENCERRADA a 

instrução criminal e REMETO às partes às alegações finais, no prazo legal, 

restando pendente as alegações finais da Defesa. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128933 Nr: 1876-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos. De proêmio, HOMOLOGO as desistências. Anoto que a sentença 

penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo criado pela 

Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”: “A sentença 

penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada oralmente, com 

registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em meio eletrônico, 

devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o 

código do processo, o nome das partes e seus advogados (ainda que 

ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data da audiência; b) a 

anotação da presença ou não do representante do Ministério Público e das 

testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo sucinto dos fatos 

ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, contraditas, decisões, 

etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de sentença condenatória, a 

fundamentação da medida de segurança, da medida socioeducativa e da 

dosimetria da pena, expondo, nesse último caso, o caminho matemático 

percorrido pelo juiz, em cada uma das três fases, para fixar a pena 

definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os presentes na solenidade”. 

Assim, forte na fundamentação constante do arquivo em áudio, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para 

ABSOLVER o acusado do crime a ele imputado. ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. EXPEÇA-SE certidões de honorários 

dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144540 Nr: 1428-95.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON FERREIRA DA COSTA, RODRIGO 

APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos. De proêmio, DECRETO a revelia do acusado Vanderson, nos 

termos do art. 367 do CPP. HOMOLOGO as desistências. Anoto que a 

sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo 

criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”: “A 

sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada 

oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em 

meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA 

AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e seus 

advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data 

da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do 

Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo 

sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, 

contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de 

sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da 

medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último 

caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três 

fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os 

presentes na solenidade”. Assim, forte na fundamentação constante do 

arquivo em áudio, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para ABSOLVER o réu RODRIGO 

APARECIDO DOS SANTOS da imputação de receptação e CONDENAR o 

réu VANDERSON FERREIRA DA COSTA como incurso nas penas do art. 

155, “caput”, do CP. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena. Pena: reclusão, de 1 (um) 

a 4 (quatro) anos, e multa. 1º FASE: Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1) Culpabilidade: Nada 

que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal; 2) 

Antecedentes: Sem antecedentes criminais. 3) Conduta Social: não consta 

dos autos nada que desabone sua conduta social. 4) Personalidade: não 

há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante; 5) Circunstancias: são típicas do 

crime; 6) Motivos: são inerentes ao tipo penal; 7) Consequências: do crime 

foram comuns ao tipo penal; 8) Comportamento da vítima: inexistente. Não 

havendo circunstâncias negativas, FIXO a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASE: Inexistem agravantes. 

RECONHEÇO a ATENUANTE da CONFISSÃO, razão por que, mas deixo de 

operar a redução por já se encontrar no mínimo legal. 3ª FASE: Não 

havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno DEFINITIVA 

a pena em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá 

ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal. Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito 

de apelar em liberdade. SUBSTITUO a pena por uma restritiva de direito, a 

ser fixada pelo juízo da execução. ISENTO o réu do pagamento das custas 

e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da 

lei. Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências: 01) EXTRAIAM-SE as guias de execução 

definitiva; 02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 

15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT); 03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor e à Autoridade Policial; 04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação; 05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade, 

caso em que a execução fiará suspensa até a data do seu livramento, 

observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC. 06) PROVIDÊNCIAS 

quanto à execução da multa. 07) EXPEÇA-SE a certidão de honorários 

dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102954 Nr: 3747-12.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO SERAFIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo PARA O ATO, Dr. Flávio 

Lemos Gil, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) 

no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas. HOMOLOGO a desistência. 

DECORRIDO o prazo da precatória, INTIMEM-SE para as alegações finais, 

no prazo legal. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 130709 Nr: 2984-06.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos. Já havendo alegações finais orais, PERMANEÇAM os autos 

CONCLUSOS para sentença. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142421 Nr: 5082-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA, CLEBERSON 

WILLIAN DOMINGUES GONÇALVES, DALINO MARQUES DA SILVA, LUIS 

FERNANDO DA SILVA ROSA, CRISTIANO RODRIGUES CORREA, LUCAS 

VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM, CRISTIAN WILLIAN DA SILVA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, 

PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18.079

 Vistos. Prejudicada a audiência, AGUARDE-SE o cumprimento da última 

deliberação. SOLICITE-SE a devolução da precatória. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134528 Nr: 5483-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE SOUZA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447

 Vistos. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO 

às partes às alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo MP. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131138 Nr: 3262-07.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante. Desde já 

DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO às partes às 

alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo MP. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130442 Nr: 2801-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ DE LIMA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo PARA O ATO, Dr. Jose 

Carlos Pereira Lima, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. DECRETO a revelia do acusado nos 

moldes do art. 367 do CPP. Desde já, DECLARO encerrada a instrução 

criminal e REMETO as partes a às alegações finais, no prazo legal, 

iniciando pelo MP. JUNTE-SE a mídia da precatória ou DISPONIBILIZE-SE às 

partes. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131572 Nr: 3526-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos. Ante o exposto, HOMOLOGO a proposta ministerial e SUSPENDO 

o curso do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. Nos termos do art. 89, § 

2º, da Lei n° 9.099/95, ESPECIFICO como condição, além das acimas, a 

seguinte: V) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA convertido no valor recolhido a 

título da fiança. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 147878 Nr: 3759-50.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA GONÇALVES DE ALMEIDA, IGOR 

RENAN ADRIANO VILANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência das testemunhas. Quanto ao pleito 

defensivo, entendo razoável, isso porque a prisão de Igor data de julho de 

2019, cuja móvel que atentava contra a ordem pública foi o risco de 

reiteração (havia sido preso antes por fato análogo), a presença de menor 

na residência do casal e uma aparente integração em Orcrim. Ocorre que 

a instrução não trouxe dados concretos sobre a real integração em 

Orcrim, tornando o cenário menos gravoso a ponto de continuar abalando 

a ordem pública, tanto mais se considerar que o menor não mais reside na 

residência do casal (foi morar com seu genitor). Enfim, seja qual for o 

argumento, não posso olvidar do tempo de prisão em si, sendo exigível do 

magistrado, como sempre defendi, uma imperiosa necessidade de levar 

em conta o tempo como fato novo. Frise-se que o tempo não implica 

necessariamente uma carta em branco para sempre autorizar a 
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revogação da prisão. Todavia, quando aliado (o tempo) a outros elementos 

(como os indicados acima) o juiz deve toma-lo como base para influenciar 

a revisitação da prisão, única forma possível de manter uma permanente 

atualização da sua cautelaridade no processo. Nessa perspectiva, com 

mais razão se mostra razoável retirar as medidas aplicadas à corré Alana, 

na medida em que são de menor alcance restritivo (tornozeleira e restrição 

de uso do whatsapp). Ante o exposto, REVOGO as medidas cautelares 

aplicadas em relação a Alana, substituindo-a apenas pela a) obrigação de 

não alterar o endereço sem comunicação ao juízo. Igualmente, REVOGO a 

PRISÃO PREVENTIVA do acusado IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA, 

mediante as seguintes condições:

a) NÃO ALTERAR seu endereço sem comunicação imediata ao juízo;

b) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA;

c) PROIBIÇÃO de utilização de aplicativo de WhatsApp ou similares até o 

trânsito em julgado do processo.

1) DEMAIS DELIBERAÇÕES:

 a) EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Igor 

Renan Adriano Vilanova, com as condições supra, salvo se por outro 

motivo estiver preso;

b) ATUALIZE-SE o B.N.M.P.

c) SIRVA a presente como ofício ao CDP para cumprimento da presente 

decisão;

DECLARO encerrada a instrução criminal e REMETO as partes às 

alegações finais, restando pendentes as alegações da Defesa, no prazo 

legal. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138896 Nr: 2680-70.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOVACIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos,

1. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

2. REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação, com 

as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 (...) Por fim, a GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL também resta 

violada, na medida em que o representado EVADIU-SE após os fatos 

(...)”Assim, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem 

justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios 

denominam de gravidade “in concreto” à garantia da ordem pública e 

aplicação da lei penal, razão por que MANTENHO a prisão preventiva do 

pronunciado.No mais, tendo o Ministério Público já manifestado na fase do 

art. 422 do CPP, INTIME-SE à Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS imediatamente para 

designação do júri.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144356 Nr: 1316-29.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, EVANDO DE 

SOUZA SILVA, LETÍCIA ANDRESSA PACHECO, DAYANN SILVA DO 

NASCIMENTO, EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA, EDENILTON BALBINO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, ETEVALDO 

CLEVERSON CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.No mais, INTIME-SE a Defesa do 

acusado Alexsandro de Souza Silva para que apresente resposta à 

acusação, impreterivelmente no prazo de 10 (dez) dias.Com a juntada das 

respostas à acusação de todos os denunciados e, atendendo ao "Plano 

de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução 

Penal" do CNJ (item 3.5), levando em conta que foram arguidas várias 

preliminares, e por analogia ao art. 409 do CPP, VISTA ao Ministério Público 

para manifestação oportuna, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

CONCLUSOS para deliberação.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:OAB/MT 19.216, MICHAEL MENEZES MACHADO - OAB:MT 

26002/O

 Intimação dos advogados dos réus para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137165 Nr: 1335-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI JACKSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, SARA TONEZER - OAB:MT 9074-A

 Código de rastreabilidade: 81120194826275

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137165.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COTRIGUAÇU ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2019 14:36:40

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA PARTE RÉ
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 4667-83.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC NOGUEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAC NOGUEIRA NUNES, Rg: 1913586-6, 

Filiação: Maria do Carmo Nogueira Nunes, data de nascimento: 23/11/1985, 

brasileiro(a), natural de Rio Branco-AC, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS COMPROVE QUANTO A PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS 

NOS AUTOS, PARA QUE SEJA RESTITUIDOS AO MESMO, CONFORME 

DICISÃO TRASNCRITA ABAIXO.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando a absolvição do acusado à fl. 

120/121, DETERMINO a restituição dos bens apreendidos descritos à f. 11, 

mediante a comprovação lícita de propriedade, devendo o levantamento do 

valor dar-se mediante a expedição de alvará em nome do 

acusado.INTIME-SE pessoalmente o acusado desta decisão para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar a propriedade.Decorrido o prazo, em 

não havendo a comprovação de propriedade dos bens apreendidos, 

DECRETO a perda em favor da UNIÃO.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE na íntegra a decisão anterior.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 18 de dezembro de 2019

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138564 Nr: 2426-97.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA CUNHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Código de rastreabilidade: 81120194826475

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 138564.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2019 14:52:58

Assunto: META 8 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101639 Nr: 2622-09.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos. De proêmio, HOMOLOGO a desistência das testemunhas. 

DECRETO a revelia do acusado nos moldes do art. 367 do CPP Anoto que 

a sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo 

criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”: “A 

sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada 

oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em 

meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA 

AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e seus 

advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data 

da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do 

Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo 

sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, 

contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de 

sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da 

medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último 

caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três 

fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os 

presentes na solenidade”. Assim, forte na fundamentação constante do 

arquivo em áudio, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva externada 

na denúncia para ABSOLVER o acusado do crime a ele imputado. ISENTO 

o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista 

ser o condenado pobre, na forma da lei. EXPEÇA-SE certidões de 

honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, 

§ 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 3455-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

 Considerando que a audiência agendada para o dia 09/12/2019 restou 

prejudicada, REDESIGNO para o dia 06/05/2020, às 17h, a fim de interrogar 

o acusado.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136803 Nr: 1111-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120194829190

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 136803.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - VÁRZEA GRANDE ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2019 21:18:46
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Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140694 Nr: 3841-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138183 Nr: 2119-46.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo PARA O ATO, Dr. Flávio 

Lemos Gil, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) 

no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas. DECORRIDO o prazo da precatória, 

INTIMEM-SE para as alegações finais, no prazo legal. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138311 Nr: 2230-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, MAYRA GONÇALVES FREITAS RAMPOM - 

OAB:19.468

 Vistos. DECLARO encerrada a instrução criminal, já havendo alegações 

finais orais pelo MP, restam pendentes as alegações da Defesa, no prazo 

legal. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109946 Nr: 2554-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES LOBATO, ANTONIO 

MARCOS DA SILVA BORGES, RODRIGO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 (...) Diante desse quadro, delito de tentativa de homicídio pelo qual o réu 

ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES, vulgo “BARBARA” foi denunciado 

deve ser DESCLASSIFICADO para o delito previsto no artigo 129, “caput”, 

do Código Penal, afastando a competência do Tribunal do Júri. Assim, 

transitada em julgado a sentença para as partes, REMETAM-SE os autos 

ao JECRIM para dar prosseguimento à ação.Em relação aos réus DANIEL 

MARQUES LOBATO, vulgo “DANI” e RODRIGO SANTOS SILVA, vulgo 

“DIGUINHO”, ABSOLVO - OS com fulcro no artigo 386, V, do Código de 

Processo Penal.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111104 Nr: 3103-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUSTINO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o 

réu FRANCISCO JUSTINO FERNANDES, qualificado nos autos, como 

incurso art. 121, § 2º, inciso I e III, do Código Penal, para que seja 

submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que 

JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida 

nesta ação penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a 

julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, 

fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.5. DA 

FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este 

juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do 

Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS 

imediatamente para designação do júri.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149634 Nr: 4978-98.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 350 do CPP, DEFIRO o pleito da 

Defesa e DISPENSO a fiança arbitrada. Em consequência, CONCEDO a 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS, 

qualificado nos autos, independentemente de pagamento de fiança e, 

DETERMINO o CUMPRIMENTO integral das medidas cautelares já aplicadas 

à fl. 54/55.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA e COLOQUE-SE o acusado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, 

ficando o acusado ADVERTIDO de que o descumprimento das medidas 

cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas 

que garanta a instrução processual, inclusive PRISÃO PREVENTIVA.No 

ato da soltura do acusado, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as 

condições aludidas nesta decisão, bem como na decisão de fl. 54/55, 

alertando-se das consequências do descumprimento, bem como 
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INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para INFORMAR seu 

endereço atualizado e telefone para contato.RECOLHA-SE eventual 

mandado de prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132340 Nr: 4035-52.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SILVA QUEIROZ, ADILSO BENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Tratando-se de acusado que cumpre suspensão condicional do processo, 

AUTORIZO ausentar-se da Comarca pelo período requerido de 04/01/2020 

a 15/02/2020, devendo comparecer neste Juízo no dia 17/02/2020 para 

justificar suas atividades.

INTIME-SE o acusado ADILSON BENTZ.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, servindo este como ALVARÁ de AUTORIZAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, DETERMINO que seja 

formado expediente exclusivamente com a juntada das cópias da 

sentença de pronúncia, das decisões posteriores e do relatório do 

processo, conforme preconiza o art. 472 do CPP.

DESIGNO o dia 17/03/2020, às 09h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares, bem como CIENTIFICO às partes quanto à 

viabilização e respeito ao tríduo legal previsto no art. 479 do CPP, isso por 

que se trata de regra preclusiva que convive com a plenitude de defesa, 

na medida em que, parafraseando aresto do STJ, “o art. 479 do Código de 

Processo Penal” dialoga com a “obediência aos princípios do contraditório, 

da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas”, 

emprestando segurança jurídica à dialética processual.

INTIME-SE o pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério 

Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Juína/MT, 19 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138292 Nr: 2214-76.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito da Defesa de f. 87, na forma requerida.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146035 Nr: 2462-08.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BATISTA BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/01/2020, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122236 Nr: 2755-80.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIOGO DA SILVA RAMOS, JOÃO CARLOS 

SZULCZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, ITAGUACI MEIRELLES CORRÊA - 

OAB:17.287/RS
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 (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os 

réus JOÃO CARLOS SZULCZEWSKI, qualificado nos autos, como incurso 

no art. 121, “caput”, do Código Penal e DHIOGO DA SILVA RAMOS, 

também qualificado nos autos, como incurso no art. 14 da Lei n°. 

10.826/2006, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do 

Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da 

pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.Ressalto que nesta 

decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão 

acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do 

CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir sobre a 

procedência ou não dessa acusação.4. DA FASE DO ART. 422 DO 

CPPPreclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará 

competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, 

DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS imediatamente 

para designação do júri.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142248 Nr: 4964-51.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Ante, o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado DIVINO PEREIRA DE RESENDE como incurso nas 

penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º - A, inciso I, do CP (1º 

fato), artigo 180, caput, do CP (4º fato) e, artigos 14 e 16, parágrafo único, 

inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03 (2º e 3º fato).Em observância às 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização 

das penas: (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100756 Nr: 1940-54.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE OLIVEIRA BACELLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 30/01/2020, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149052 Nr: 4568-40.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Código: 149052 Vistos, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 29/01/2020, às 15h30min, ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se 

procederá ao interrogatório do acusado; CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa. CUMPRA-SE. Juína/MT, 20/12/2019. VAGNER DUPIM DIAS Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142231 Nr: 4954-07.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO CARVALHO ARARA, HENRIQUE 

MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Vistos. De proêmio, HOMOLOGO a desistência. Anoto que a sentença 

penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo criado pela 

Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”: “A sentença 

penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada oralmente, com 

registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em meio eletrônico, 

devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o 

código do processo, o nome das partes e seus advogados (ainda que 

ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data da audiência; b) a 

anotação da presença ou não do representante do Ministério Público e das 

testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo sucinto dos fatos 

ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, contraditas, decisões, 

etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de sentença condenatória, a 

fundamentação da medida de segurança, da medida socioeducativa e da 

dosimetria da pena, expondo, nesse último caso, o caminho matemático 

percorrido pelo juiz, em cada uma das três fases, para fixar a pena 

definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os presentes na solenidade”. 

Assim, forte na fundamentação constante do arquivo em áudio,, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para 

CONDENAR os réus RODOLFO CARVALHO ARARA e HENRIQUE MOURA 

DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena: 1º FASE - Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei de Drogas 

(quantidade e natureza da droga), tem-se que:

 a) QUANTO AO ACUSADO RODOLFO CARVALHO ARARA:

Culpabilidade: Nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal; Sem antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social. Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir quaisquer traços 

psicológicos relevantes; Circunstancias: típicas do crime; Motivos: são 

inerentes ao tipo penal; Consequências: GRAVES, isso porque foram 

apreendidos QUASE 5 QUILOS DE MACONHA; Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 2ª FASE – 

RECONHEÇO a ATENUANTE da CONFISSÃO, mantendo a pena provisória 

de 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 3ª FASE - Inexistem 

causas de aumento. Todavia, RECONHEÇO a causa de diminuição prevista 

no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), razão por que 

DIMINUO a pena em 1/6, alcançando uma pena definitiva de 4 anos e 2 

meses de reclusão e 416 dias-multa. A pena deverá ser cumprida em 

REGIME SEMIABERTO (art. 33, § 2º, “b”, do CP). Assim, REVOGO a 

PRISÃO PREVENTIVA, isso porque o quantum da pena é incompatível com 

a prisão, com data de progressão prevista para o dia 29/06/2020. Por 

conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por restritiva de 

direito ou de aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, do Código 

Penal.

 b) QUANTO AO ACUSADO HENRIQUE MOURA DA SILVA:

Culpabilidade: Nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal; Sem antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos nada que 
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desabone sua conduta social. Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir quaisquer traços 

psicológicos relevantes; Circunstancias: típicas do crime; Motivos: são 

inerentes ao tipo penal; Consequências: GRAVES, isso porque foram 

apreendidos QUASE 5 QUILOS DE MACONHA; Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 2ª FASE – 

RECONHEÇO a ATENUANTE da CONFISSÃO, bem como da MENORIDADE 

(f. 28), mantendo a pena provisória de 5 anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa. 3ª FASE - Inexistem causas de aumento e de 

aumento, razão por que torno DEFINITIVA a pena de 5 anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em REGIME 

SEMIABERTO (art. 33, § 2º, “b”, do CP). Assim, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA, isso porque o quantum é incompatível com a prisão, com 

data de progressão prevista para o dia 29/10/2020. Por conta do quantum 

da pena, não é o caso de substituição por restritiva de direito ou de 

aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, do Código Penal.

 c) DEMAIS DELIBERAÇÕES:

 EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos réus, 

salvo se por outro motivo estiverem presos. ISENTO-OS do pagamento 

das custas e despesas processuais, haja vista serem os condenados 

pobres, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, DETERMINO as 

seguintes providências: 01) EXTRAIA-SE guia de EXECUÇÃO DEFINITIVA; 

02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos; 03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor e à Autoridade Policial; 04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação; 05) LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos 

culpados. 06) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF; 07) INTIME-SE o réu 

para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou, se for o 

caso, requerer o parcelamento deste pagamento por petição. Estando o 

recuperando em regime fechado e comprovar a impossibilidade de 

pagamento no referido prazo, a execução da pena de multa ficará 

suspensa até a data do seu livramento (arts. 1.598 e 1.600 da CNGC/MT); 

08) DESTRUA-SE a droga apreendida; 09) PROVIDÊNCIAS quanto à 

execução da multa. 10) ARBITRO honorário respectivos ao advogado 

anterior atuante no processo no importe de 3 URH e 7 URH ao advogado 

nomeado nesta audiência, EXPEÇA-SE as respectivas certidões de 

honorários dativos, EXPEDINDO-SE os relatórios mensais à CGJ, nos 

termos da CNGC. 11) DETERMINO a PERDA dos bens apreendidos. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144451 Nr: 1379-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, DERIKI LORAN 

DOS SANTOS REIS, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, MARTA SOUZA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120204842746

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 144451.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 08/01/2020 18:46:34

Assunto: URGENTE RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTERROGAR OS RÉUS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137473 Nr: 1544-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MENEZES 

MACHADO - OAB:MT 26002/O

 Código de rastreabilidade: 81120204843058

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137473.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 08/01/2020 20:45:24

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 2702-46.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Gaspar Neto - 

OAB:9174-B/MS, ANA PAULA GASPAR NETO - OAB:OAB/MS 9.174

 Código de rastreabilidade: 81120204843054

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 48293.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Cartório Distribuidor da Comarca de Jardim ( TJMS )

Data de Envio: 08/01/2020 20:42:18

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA PARTE RÉ E INQUIRIR 

TESTEMUNHAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144356 Nr: 1316-29.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, EVANDO DE 

SOUZA SILVA, LETÍCIA ANDRESSA PACHECO, DAYANN SILVA DO 

NASCIMENTO, EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA, EDENILTON BALBINO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, ETEVALDO 

CLEVERSON CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Intimação do advogado do acusado Alexsandro de Souza Silva, Dr. 

Antonio Valdenir Caliare para que apresente resposta à acusação, 

impreterivelmente no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146423 Nr: 2757-45.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: 

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa 

supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO 

RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige 

certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias 

extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” 

superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na 

razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário 

Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a 

justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao 

indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado 

receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos 

autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência de 

instrução que apura a prática do crime de roubo, cuja VIOLÊNCIA é ínsita à 

elementar fática do tipo penal, elementar que já sinaliza a existência de 

“boas razões” para a “apreensão quanto a possível dano”, quadro que se 

consolida ao levar em conta a FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio 

este que conta com apenas um policial militar para guarnecer todo esse 

espaço público, englobando duas varas cíveis, uma vara criminal, a 

diretoria, o centro de conciliação e um juizado especial. Aliás, a 

insegurança é manifesta no próprio “layout” da sala de audiência, cujas 

dimensões reduzidas posiciona os indiciados há menos de um metro da 

escrevente e menos de 2 metros o separa do juiz e do promotor de justiça. 

Portanto, conclui-se ser necessário o uso da algema, atendendo, portanto, 

a primeira etapa concreta da técnica de proporcionalidade. Por sua vez, 

na ADEQUAÇÃO implica saber se existe outra medida tão ou mais eficaz 

que o uso da algema, sem as implicações negativas que motivaram a 

criação da súmula. Sim, teria, mas somente se houvesse construção de 

espaço público adequado para afastar o risco antevisto no próprio 

enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro SEBASTISÃO REIS 

JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 06/06/2013), “não 

obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) nada obsta o seu 

emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a 

necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio 

enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir prédios 

adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do juiz, 

envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas atribuições, 

cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de 

proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de 

um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a 

“integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na 

audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e 

advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso 

excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade 

física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente 

concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, 

pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, 

diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do 

processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista 

fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o 

grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse 

ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 

(STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em 

violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de 

fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das 

algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo 

reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da 

sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos 

fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no 

curso desta audiência. CUMPRA-SE”.

O MP desiste da oitiva da testemunha Robenilson, insistindo a Defesa na 

testemunha Alison postulando condução coercitiva, justificando a 

pertinência probatória em áudio, tendo o juízo DECIDIDO nos seguintes 

termos:

 “Vistos. INDEFIRO a oitiva do adolescente Alison, por entender este juízo 

que a discussão sobre quem arquitetou o roubo não influenciará em 

nenhum aspecto da decisão do juízo a fim de prejudicar o acusado. Com 

efeito, ainda que a Defesa cogitasse afastar uma eventual condenação 

com a agravante do art. 62, I, do Código Penal (promove, ou organiza a 

cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), este juízo 

já de plano não vislumbra elementos relevantes nesse ponto (arquiteto do 

roubo) que poderiam causar prejuízo ao acusado”.

Após o interrogatório, permanecendo o acusado em silêncio, o MM Juiz 

proferiu o seguinte DESPACHO:

 “Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha. DECLARO encerrada 

a instrução criminal e REMETO às alegações finais, no prazo legal, 

restando pendentes as alegações da Defesa. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144648 Nr: 1500-82.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Xesman Andrade Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, DESIGNO 

nova audiência para o dia 20/01/2020, às 14h. VISTA ao MP para no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço da vítima Everson. Com a 

informação, INTIME-O. Se residente fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). 

EXPEÇA-SE mandado de CONDUÇÃO COERCITIVA para as testemunhas 

Edson, Vinicius, Jilmar e Uilian. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 145768 Nr: 2282-89.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTINS PEREIRA, SILVANO 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha. De proêmio, 

considerando a ausência de Defensor Púbico lotado nesta Comarca, 

NOMEIO como Advogado Dativo, Dr. Caio Fernando Gianini Leite, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 07 

URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas e REVOGO a nomeação anterior, modificando os honorários 

advocatícios lá fixados para o importe de 03 URH. Insistindo o MP na oitiva 

da vítima, REDESIGNO a audiência para o dia 20/01/2020, às 13h30min, 

oportunidade que será realizado a oitiva da vítima e interrogar os 

acusados. EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a 

vítima. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107878 Nr: 1522-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204845689

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107878.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - CÁCERES ( TJMT )

Data de Envio: 09/01/2020 19:41:49

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144450 Nr: 1378-69.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LUCIAN DOS SANTOS SILVA, 

CLEIDESON ELEUTÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, TAMILLES 

EMANUELLY LIMA DE SOUZA - OAB:22976-O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

externada na denúncia para CONDENAR os réus CLEIDESON ELEUTÉRIO 

RODRIGUES e VAGNER LUCIAN DOS SANTOS SILVA, qualificados nos 

autos como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II (duas 

vezes – 1º fato) c/c o art. 70, todos do CP e art. 157, § 2º, II (2º fato), na 

forma do art. 71, todos do CP.Em observância as diretrizes dos artigos 59 

e 68 do Código Penal, passo à individualização das penas: (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144450 Nr: 1378-69.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LUCIAN DOS SANTOS SILVA, 

CLEIDESON ELEUTÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, TAMILLES 

EMANUELLY LIMA DE SOUZA - OAB:22976-O

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

externada na denúncia para CONDENAR os réus CLEIDESON ELEUTÉRIO 

RODRIGUES e VAGNER LUCIAN DOS SANTOS SILVA, qualificados nos 

autos como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II (duas 

vezes – 1º fato) c/c o art. 70, todos do CP e art. 157, § 2º, II (2º fato), na 

forma do art. 71, todos do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143187 Nr: 430-30.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DO OURO DA SILVA, WAGNER DA 

SILVA RAMOS, MARTA SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU WAGNER DA SILVA RAMOS, PARA NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR ENDEREÇO DA TESTEMUNHA 

PEDRO SILVA, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA DE 

FLS.295(VERSO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146423 Nr: 2757-45.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. HOMOLOGO as desistências das testemunhas. Insistindo o MP na 

oitiva da testemunha faltante, REDESIGNO a audiência para o dia 

29/01/2020, às 16h30min. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144451 Nr: 1379-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, DERIKI LORAN 

DOS SANTOS REIS, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, MARTA SOUZA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: 

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa 

supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO 

RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige 

certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias 

extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” 

superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na 

razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário 

Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a 

justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao 

indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado 

receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos 
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autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência de 

instrução que envolve presos em processo que apura a prática do crime 

de tentativa de homicídio, cuja VIOLÊNCIA é ínsita à elementar fática do 

tipo penal, elementar que já sinaliza a existência de “boas razões” para a 

“apreensão quanto a possível dano”, quadro que se consolida ao levar em 

conta a FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com 

apenas um policial militar para guarnecer todo esse espaço público, 

englobando duas varas cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de 

conciliação e um juizado especial. Aliás, a insegurança é manifesta no 

próprio “layout” da sala de audiência, cujas dimensões reduzidas 

posiciona os indiciados há menos de um metro da escrevente e menos de 

2 metros o separa do juiz e do promotor de justiça. Portanto, conclui-se 

ser necessário o uso da algema, atendendo, portanto, a primeira etapa 

concreta da técnica de proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO 

implica saber se existe outra medida tão ou mais eficaz que o uso da 

algema, sem as implicações negativas que motivaram a criação da súmula. 

Sim, teria, mas somente se houvesse construção de espaço público 

adequado para afastar o risco antevisto no próprio enunciado sumular. 

Como bem obtemperou o Ministro SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 

35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 06/06/2013), “não obstante a 

excepcionalidade do uso de algemas (...) nada obsta o seu emprego 

quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a 

necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio 

enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir prédios 

adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do juiz, 

envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas atribuições, 

cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de 

proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de 

um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a 

“integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na 

audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e 

advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso 

excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade 

física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente 

concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, 

pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, 

diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do 

processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista 

fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o 

grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse 

ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 

(STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em 

violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de 

fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das 

algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo 

reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da 

sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos 

fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no 

curso desta audiência. CUMPRA-SE”.

Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. HOMOLOGO a 

desistência. Insistindo o MP e a Defesa Evandro na testemunha faltante, 

DESIGNO nova audiência para o dia 20/01/2020, às 15h. VISTA as partes 

para no prazo de 05 dias manifestarem acerca do endereço da 

testemunha João Paulo. Com a informação, INTIME-A. Se residente fora 

dos limites territoriais, DEPREQUE-SE sua inquirição. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141032 Nr: 4081-07.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CEIDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 Intimação dos advogados de defesa, para que apresentem contestação 

no prazo legal ou a cópia do protocolo da referida petição, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127575 Nr: 971-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA FERREIRA, Cpf: 05509183101, 

Rg: 2604795-0, Filiação: Maria Elena de Farias, data de nascimento: 

02/02/1998, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), caixa, Telefone 

66-9721-8957 e atualmente em local incerto e não sabido ABIMAEL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 06477610175, Rg: 2320994-1, Filiação: 

Zilda Rodrigues Oliveira e Ezequiel de Oliveira, data de nascimento: 

29/05/1992, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 9639-1893. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 
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SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 10 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81554 Nr: 1216-55.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA, PARA QUE NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS MANIFESTE QUANTO AOS ENDEREÇOS DAS 

TESTEMUNHAS LUZIA BORTODO OSÓRIO E MARINA SOARES MOREITA, 

TENDO EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA DO MEIRINHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 2592-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRISPIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO 

NO AUTOS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 2592-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRISPIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Vistos,

1. RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa, o que faço com 

espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP) e, OFERECIDAS ou CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 

600 do CPP), ao apelado para contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 1590-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DAMIÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 25/05/2020, às 15h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 148931 Nr: 4487-91.2019.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Situando a questão, trata-se de ação de divórcio litigioso cumulada com 

pedido de fixação de guarda unilateral dos filhos menores, arbitramento de 

alimentos e partilha de bens.

 Liminar deferida para arbitrar os alimentos provisórios, bem como 

determinando a citação do requerido e realização de estudos 

psicossociais na residência de ambos os genitores (fl. 06-vº e 07).

Decisão declinando da competência às fl. 23/24.

Muito bem.

Considerando a recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 

13.894/2019, a qual fixou a competência deste Juízo para a ação de 

divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união 

estável nos casos de violência, passo a analisar o pedido de f. 06.

Inicialmente, noto que a decisão determina que os alimentos provisórios 

sejam depositados na conta indicada pela genitora, ou quitado, mediante 

recibo, diretamente à genitora dos menores.

Ocorre que, conforme pontuado pelo causídico, foram deferidas medidas 

protetivas de não aproximação da requerente (autos sob o código n. 

142463). Portanto, esclareço que o pagamento dos alimentos deverá ser 

efetuado tão somente por meio de depósito bancário na conta a ser 

informada pela genitora. Portanto, CIENTIFIQUE-SE o requerido.

 Além disso, tendo em vista que a requerente manifesta o desejo de não 

revelar o seu novo endereço ao requerido, ATENTE-SE o Sr. Gestor para 

que mantenha a sigilosidade pretendida nos termos do pedido formulado 

(item “B” da petição de f. 06).

No mais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 06-vº e 07.

Após, VISTA ao Ministério Público para manifestação.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143187 Nr: 430-30.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DO OURO DA SILVA, WAGNER DA 

SILVA RAMOS, MARTA SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 INTIMO O DR CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, PARA QUE NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, MANIFESTE-SE QUANTO AO CONTEÚDO DAS FOLHAS 308 

NESTES AUTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130758 Nr: 3012-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZÉBIO JESUS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Código de rastreabilidade: 81120204850537

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 130758.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Distribuidor - São Paulo - Foro Regional Santana, Casa Verde, 

Vila Maria e Tucuruvi (TJSP) ( TJSP )

Data de Envio: 13/01/2020 16:03:36

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DA PARTE RÉ - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMETO EM SEDE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129748 Nr: 2357-02.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON SANCHES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT
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 Código de rastreabilidade: 81120204850576

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 129748.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PORTO DOS GAÚCHOS ( TJMT 

)

Data de Envio: 13/01/2020 16:08:33

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DA PARTE RÉ - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149824 Nr: 5107-06.2019.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA 

DE JUINA - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Diante da juntada do Laudo Pericial, VISTA às partes para manifestarem 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146035 Nr: 2462-08.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BATISTA BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Em 13 de janeiro de 2020, às 13h30min, nesta cidade e Comarca de 

Juína–MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o 

Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta 

Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, 

o(a) representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira. Presente 

o acadêmico de Direito Deiviti Natanael Santana do Nascimento. Pelo MM. 

Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. 

Aberta a audiência por (vídeo conferência), acompanhando o 

recuperando no CDP o diretor prisional Izac, foi informado aos presentes 

que, nos termos do art. 405, § 1.°, do Código de Processo Penal e 520, 

caput, da CNGCGJ/MT, os depoimentos prestados serão armazenados 

digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia 

adequada, juntada aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação 

de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo. As partes insistem na oitiva das testemunhas 

faltantes. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. 

HOMOLOGO a desistência da testemunha. Insistindo as partes na oitiva 

das testemunhas faltantes, DESIGNO nova audiência para o dia 

21/01/2020, às 13h30min. VISTA as partes para que no prazo de 05 dias 

manifestem acerca dos endereços das testemunhas Zilma e Daniela. Com 

a informação, INTIME-AS. Se residentes fora dos limites territoriais, 

DEPREQUEM-SE suas inquirições. EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO 

COERCITIVA para a testemunha Lucio. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE”. Nada mais. Eu, Emilly Araujo Gonçalves, digitei.

 Dr. Vagner Dupim Dias Dr. Dannilo Preti Vieira

Juiz de Direito Promotor de Justiça

 Wemerson Batista Barroso Dr. Jerry Adriane de Oliveira

Acusado Advogado

 Dra. Veridiana Bielak de Oliveira

 Advogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132349 Nr: 4044-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR TSAIBATA TSE, MAURO MAITEDE 

RIKBAKTA, MARCOS PUBUDU RIKBAKTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6821-B

 Código de rastreabilidade: 81120204851399

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132349.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: BARRA DA TIJUCA REGIONAL DISTRIBUIÇÃO ( TJRJ )

Data de Envio: 13/01/2020 17:58:00

Assunto: URGENTE - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E CÓPIA DOS 

AUTOS (CÓDIGO 132349 - NOSSO) PARA CUMPRIMENTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106516 Nr: 859-36.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES STACKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Código de rastreabilidade: 81120204851379

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 106516.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 13/01/2020 17:55:01

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147492 Nr: 3507-47.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ANTUNES LOPES, INGRIDI JUCIELI 

SILVA BECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERSON ANTUNES LOPES, Cpf: 

04236893126, Rg: 2319329-8, Filiação: Rita de Cássia Antunes Lopes, 

data de nascimento: 14/05/1992, brasileiro(a), natural de Aripuanã-MT, 
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casado(a), Telefone 66 9 9239-6105 e atualmente em local incerto e não 

sabido INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE, Cpf: 05493649195, Rg: 2516043-5, 

Filiação: Ana Celia de Andrade Silva e Lori Beche, data de nascimento: 

14/04/1992, brasileiro(a), natural de Juina-MT, casado(a), do lar, Telefone 

66 9619 6812 (amiga). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de agosto de 2019

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144841 Nr: 1626-35.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE SOARES VILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA, Cpf: 

13409459405, Rg: 40804771, Filiação: Rosimar dos Santos e Levi 

Marcelino Barbosa, data de nascimento: 21/01/1997, brasileiro(a), natural 

de Delmiro Gouveia-AL, convivente, do lar, Telefone 65 9 9947-9872. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O 

art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em 

tela, verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das 

medidas protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e 

por consequência, tendo em vista que a requerente manifestou 

desinteresse nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da 

presente decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131974 Nr: 3806-92.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GEIZIELE COELHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEIZIELE COELHO RIBEIRO, Cpf: 

05913499140, Rg: 2752235-0, Filiação: Sonia Coelho Ribeiro e Jose 

Donizete Ribeiro, brasileiro(a), solteiro(a), diarista, Telefone 66- 96822943. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte requerente, pugnou pela revogação das medidas 

protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131760 Nr: 3654-44.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IVANETE PINHEIRO CANGUÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANETE PINHEIRO CANGUÇU, Cpf: 

03528098171, Rg: 2.084.592-8, Filiação: Maria Aparecida Canguçu e 

Rafael Pinheiro Canguçu, data de nascimento: 01/05/1987, brasileiro(a), 

natural de Juína-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 99935-3879 e 

atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO SILVA NUNES, Cpf: 

03082574300, Rg: 2652145, Filiação: Maria Silva Nunes e Avelino Inacio da 

Silva, data de nascimento: 05/12/1988, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 
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necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135201 Nr: 5919-19.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARQUES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON MARQUES PEREIRA DA 

SILVA, Cpf: 07821926108, Rg: 30243700, Filiação: Neuza Pereira 

Domingos e Dair Ferreira da Silva, data de nascimento: 07/10/1996, 

brasileiro(a), natural de Juína-MT, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e apresentou contestação.É 

o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor 

universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um 

assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou 

eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes 

sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 
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violência.Destarte, tendo em vista que a cautelar é regida pela cognição 

sumaria, bastando analisar se há riscos para apontada vítima (periculum), 

os elementos de prova até existentes dão conta de que a vítima corre 

risco, recomendando a aplicação das medidas deferidas em sede de 

liminar, não havendo prejuízo ao demandado, uma vez que é da essência 

da cautelar o trânsito em julgado meramente formal. Eventualmente se o 

demandado for absolvido ou haver extinção de sua punibilidade, cessa a 

medida cautelar.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. SIRVA a presente como título 

executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120197 Nr: 1513-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTHER MIDIÃ ARAUJO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCIMAR DOS SANTOS CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTHER MIDIÃ ARAUJO MACHADO, 

Filiação: Roberto Correa Machadol e Claudia Araujo Machado, data de 

nascimento: 07/03/1996, brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66 84137761. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das medidas 

protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139935 Nr: 3370-02.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CINTIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CINTIA ALVES DA SILVA, Cpf: 

03151583105, Rg: 2.113.815-0, Filiação: Edna Alves da Silva e Luciano 

Bento da Silva, data de nascimento: 05/12/1987, brasileiro(a), natural de 

Diamante do Norte-PR, solteiro(a), doméstica/do lar, Telefone 66 9 

9611-1598. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O 

art. 485, VIII, do CPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em 

tela, verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das 

medidas protetivas, conforme certidão juntada nos autos.Ante o exposto, 

HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, tendo em vista 

que a requerente manifestou desinteresse nas medidas protetivas, 

REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147021 Nr: 3178-35.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEVANIRA SALLES DEZIDÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILTON JOSÉ DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEVANIRA SALLES DEZIDÉRIO, Cpf: 

56732708104, Rg: 985040, Filiação: Irene Salles Dezidério e Valmor 

Dezidério, data de nascimento: 08/08/1972, brasileiro(a), natural de 

Umurama-PR, convivente, domestica, Telefone (66) 99939-9496. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC/2015.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão, e não havendo Advogado constituído ou nomeado, dispõe o art. 

1.387 da CNGC/MT que “na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 
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bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.”Nessa 

perspectiva, por analogia ao dispositivo legal, tratando-se de sentença 

extintiva de medida protetiva, desde já, considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática 

Jurídica da AJES, na pessoa do (a) orientador (a) para tomar CIÊNCIA da 

sentença.Após, não havendo interposição de recurso, ao ARQUIVO.SEM 

custas e honorários.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143652 Nr: 766-34.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEISIANE TAZAZI RIKBAKTATSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEISIANE TAZAZI RIKBAKTATSA, Rg: 

2849344-3, Filiação: Helena Tsibatase e Nestor Zikmy Rikbakta, data de 

nascimento: 30/11/1999, brasileiro(a), natural de Brasnorte-MT, 

convivente, Telefone 66 9 9909-8165. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC/2015.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão, e não havendo Advogado constituído ou nomeado, dispõe o art. 

1.387 da CNGC/MT que “na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.”Nessa 

perspectiva, por analogia ao dispositivo legal, tratando-se de sentença 

extintiva de medida protetiva, desde já, considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática 

Jurídica da AJES, na pessoa do (a) orientador (a) para tomar CIÊNCIA da 

sentença.Após, não havendo interposição de recurso, ao ARQUIVO.SEM 

custas e honorários.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145148 Nr: 1832-49.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEBORA LEMIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEBORA LEMIS, Cpf: 03395102181, Rg: 

1810126-7, Filiação: Helena Prestes Lemes, data de nascimento: 

17/11/1988, brasileiro(a), natural de Juruena-MT, solteiro(a), Telefone 66 9 

9201-6103 e atualmente em local incerto e não sabido WELLINTON DE 

OLIVEIRA BORGES, Cpf: 40710393881, Filiação: Francilene Benicia de 

Oliveira Borges e Wilson Saracini Borges, brasileiro(a), solteiro(a), 

Telefone 66 9 9234-6656. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 
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protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95384 Nr: 3652-16.2013.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINÉIA DA SILVA GONÇALVES, 

Cpf: 02442846101, Rg: 1.894820-0, Filiação: Sirene Aparecida da Silva 

Gonçalves e Gentil Lopes Gonçalves, data de nascimento: 25/07/1984, 

brasileiro(a), natural de Mundo Novo-MS, convivente, do lar, Telefone 

9642-4568. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das medidas 

protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143604 Nr: 731-74.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: POLIANA FREIRE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENNO DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): POLIANA FREIRE MENDES, Cpf: 

05659766137, Rg: 2806492-5, Filiação: Luzia de Souza Freire e Sebastião 

Garcia Mendes, data de nascimento: 23/08/2001, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 9 9923-3667. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O 

art. 485, VIII, do CPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em 

tela, verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das 

medidas protetivas, conforme certidão juntada nos autos.Ante o exposto, 

HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, tendo em vista 

que a requerente manifestou desinteresse nas medidas protetivas, 

REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147524 Nr: 3530-90.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEANNIFER RODRIGUES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE LIMA ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEANNIFER RODRIGUES TAVARES, Cpf: 

04401655125, Rg: 20972000-8, Filiação: Maria Rodrigues Tavares e Luiz 

Carlos Tavares, data de nascimento: 05/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Cerejeiras-RO, solteiro(a), do lar, Telefone 66 9 9674-9919. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 
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argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148841 Nr: 4411-67.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IRENE MENDES DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES CORREIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRENE MENDES DA SILVA ALMEIDA, Cpf: 

01789951186, Rg: 13912402, Filiação: Enedina Mendes da Silva e Augusto 

Pereira da Silva, data de nascimento: 02/08/1980, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, separado(a) judicialmente, do lar, Telefone 66 9 

9677-5231. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e apresentou contestação.É 

o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor 

universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um 

assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou 

eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes 

sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 
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explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Destarte, tendo em vista que a cautelar é regida pela cognição 

sumaria, bastando analisar se há riscos para apontada vítima (periculum), 

os elementos de prova até existentes dão conta de que a vítima corre 

risco, recomendando a aplicação das medidas deferidas em sede de 

liminar, não havendo prejuízo ao demandado, uma vez que é da essência 

da cautelar o trânsito em julgado meramente formal. Eventualmente se o 

demandado for absolvido ou haver extinção de sua punibilidade, cessa a 

medida cautelar.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141907 Nr: 4739-31.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA LIBOSNIASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JEFERSON GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA APARECIDA LIBOSNIASKI, Cpf: 

63088177168, Rg: 967.134, Filiação: Rosa Martins Libosniaki e Francisco 

Libosniaki, data de nascimento: 18/02/1976, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, separado(a) judicialmente, Telefone 66 9663-1922 e 

atualmente em local incerto e não sabido ADEMIR JEFERSON GIRARDI, Cpf: 

04848317126, Filiação: Neide Pereira Girardi e Claudemir Girardi, 

brasileiro(a), convivente, Telefone 66 9 9673-5853. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 
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EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146775 Nr: 2998-19.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SABRINA CALIZARIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR CALIZÁRIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SABRINA CALIZARIO DOS SANTOS, 

Cpf: 06240359130, Rg: 2780189-6, Filiação: Valdirene Luzia Calizario e 

Ednor Pereira dos Santos, data de nascimento: 11/01/1999, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 66 9 9223-5433 e 
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atualmente em local incerto e não sabido PAULO CESAR CALIZÁRIO 

BORGES, Cpf: 05375904128, Rg: 2484412-8, Filiação: Valdirene Luzia 

Calizario e Joaquim Medanha Borges Filho, data de nascimento: 

17/09/1993, brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 9961-5867. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 
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já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142463 Nr: 5116-02.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRESSA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRESSA PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

04307233182, Rg: 2596533-6, Filiação: Tereza Pereira e Elias da Silva, 

data de nascimento: 18/05/1994, brasileiro(a), natural de Colniza-MT, 

casado(a), Telefone 66 996675867. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1391 de 2710



requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139766 Nr: 3252-26.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MARTINS DE OLIVEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL ANTUNES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMANUEL ANTUNES BRANDÃO, 

brasileiro(a), solteiro(a), construtor, Telefone 66 9 9647-2585. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 
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subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138397 Nr: 2293-55.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIMAR PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENIR MOREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

02059849160, Rg: 1778583-9, Filiação: Edina Moreira de Oliveira e Ercilio 

de Oliveira, data de nascimento: 23/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, casado(a), mestre de obras, Telefone 66 9976 2063. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código n.138397Vistos,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 
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OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que 

torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término 

do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.Juína-MT, 

29/06/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124618 Nr: 4156-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA SILVA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO FERNANDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA SILVA ALEXANDRE, Rg: 

037163702009-5, Filiação: Arlete Silva Oliveira e José Ribamar Alexandre, 

data de nascimento: 27/02/1989, brasileiro(a), natural de Juncada-PA, 

convivente, do lar, Telefone 66 9 9670-7955 e atualmente em local incerto 

e não sabido ALECIO FERNANDES ALENCAR, Filiação: Ildete Pereira 

Fernandes e Nedino Gregorio Alencar, data de nascimento: 05/09/1989, 

brasileiro(a), natural de Jacunda-PA, convivente, Telefone 66 9 

9670-7955. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código n.124618Vistos,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 
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PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que 

torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término 

do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.Juína-MT, 

29/06/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141365 Nr: 4316-71.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAYARA FRANÇA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCCELO DANIEL TRINDADE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYARA FRANÇA DE JESUS, Cpf: 

07206494129, Rg: 29838606, Filiação: Vilma França de Jesus, data de 

nascimento: 10/06/1997, brasileiro(a), natural de Porto Estrela-MT, 
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solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 
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salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144110 Nr: 1121-44.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NELCY TEREZINHA SUTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELCY TEREZINHA SUTIL, Cpf: 

31662366272, Rg: 3.627.407-7, Filiação: Maria Santa da Silva Sutil e 

Dionízio Sutil, data de nascimento: 14/01/1969, português(a), natural de 

Marechal C. Rondon-PR, separado(a) judicialmente, do lar, Telefone 66 

99674 0860. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O 

art. 485, VIII, do CPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em 

tela, verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das 

medidas protetivas, conforme certidão juntada nos autos.Ante o exposto, 

HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, tendo em vista 

que a requerente manifestou desinteresse nas medidas protetivas, 

REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147120 Nr: 3244-15.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THAMIRIS DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE GONÇALVES DOS 

SANTOS, Cpf: 05993662140, Rg: 2705561-2, Filiação: Adiles Gonçalves 

dos Santos e Joao Eleodoro dos Santos, data de nascimento: 14/04/1998, 

brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 

9651-1471 e atualmente em local incerto e não sabido THAMIRIS DA SILVA 

DOS SANTOS, Cpf: 06095540186, Rg: 2912687-0, Filiação: Marina da Cruz 

da Silva e Adilho Reis dos Santos, data de nascimento: 21/11/2003, 

brasileiro(a), natural de Juína-MT, convivente, menor (estudante), Telefone 

66 9 9961-2008. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 
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FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140721 Nr: 3861-09.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CREUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREUZA SANTANA, Cpf: 29328378850, 

Rg: 35.701.535-6, Filiação: Gidalva de Oliveira e Edimundo Santana Rocha, 

data de nascimento: 01/05/1976, brasileiro(a), natural de Carira-SE, 

solteiro(a), vendedora, Telefone 66 9 9971-5920 e atualmente em local 

incerto e não sabido GERALDO DE ALMEIDA, Cpf: 59149116568, Rg: 

0665199, Filiação: Arlete Matos de Almeida e Manuel Vicente de Almeida, 

data de nascimento: 27/05/1973, brasileiro(a), natural de Carira-SE, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone (66) 99718-7974. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 
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instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que 

torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término 

do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140431 Nr: 3675-83.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIS DIENIFER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO JOSE GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIS DIENIFER DOS SANTOS, Cpf: 

04070121170, Rg: 20036809, Filiação: Luzia Cordeiro dos Santos e Luiz 

dos Santos, data de nascimento: 08/12/1993, brasileiro(a), natural de 

Castanheira-MT, solteiro(a), repositora, Telefone 9 8420-8029. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 
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mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que 

torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término 

do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141384 Nr: 4327-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIETI SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ROSANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIETI SOUZA SILVA, Cpf: 

03250562181, Rg: 2089773-1, Filiação: Luzinete Souza Silva e João 

Batista da Silva, data de nascimento: 28/08/1989, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, casado(a), Telefone 66 9 9714-0997 e atualmente em local 

incerto e não sabido AMARILDO ROSANTE DA SILVA, Cpf: 87073480106, 

Filiação: Aparecida Rosante da Silva e Adonel Lima da Silva, brasileiro(a), 

divorciado(a), Telefone 66 9 9663-9570. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 
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pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135918 Nr: 500-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA WILMA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA WILMA RAMOS DA SILVA, Cpf: 

02770932101, Rg: 2000720-5, Filiação: Terezinha Maria da Silva e 

Josemar Ramos da Silva, data de nascimento: 07/11/1981, brasileiro(a), 

natural de Juru-PB, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140274 Nr: 3589-15.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSINÉIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON TEIXEIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSINÉIA DOS SANTOS, Cpf: 

05404501111, Rg: 2560376-0, Filiação: Maria Parecida Damasio e Antonio 

Jose dos Santos, data de nascimento: 07/10/1989, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, convivente, Telefone 66 9 9920-7816. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 
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OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que 

torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término 

do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 4528-92.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRIZINEIA SANTANA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR LOPES, Cpf: 20823070182, 

Filiação: Orlinda Maria dos Santos e Aristides Lopes, brasileiro(a), 

divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e apresentou contestação, 

sobre o que o Ministério Público manifestou pela manutenção das medidas 

protetivas.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 
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pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Destarte, tendo em vista que a cautelar é regida pela cognição 

sumaria, bastando analisar se há riscos para apontada vítima (periculum), 

os elementos de prova até existentes dão conta de que a vítima corre 

risco, recomendando a aplicação das medidas deferidas em sede de 

liminar, não havendo prejuízo ao demandado, uma vez que é da essência 

da cautelar o trânsito em julgado meramente formal. Eventualmente se o 

demandado for absolvido ou haver extinção de sua punibilidade, cessa a 

medida cautelar.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135338 Nr: 30-50.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERICA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR BARBOSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERICA FERNANDES DA SILVA, Filiação: 

Aliete de Jesus Fernandes e Erivaldo da Silva, data de nascimento: 
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31/07/2000, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), menor, Telefone 

66 9 9924-82404 e atualmente em local incerto e não sabido EDMAR 

BARBOSA BORGES, Rg: 18102085, Filiação: Maria Helena da Silva Borges 

e Otair da Silva Borges, data de nascimento: 08/01/1987, brasileiro(a), 

natural de Juína-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 

66-9677-5958. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código n.135338 Vistos, Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente. Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento. MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” . Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014) Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso) Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse entendimento: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso) Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha. Julgados que sintetizam essa idéia: “(...) As 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a 

proteger direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, 

mental e moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter 

cautelar. Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva 

necessidade. Ou seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam 

desnecessárias. Afora isso, no caso houve a imposição de limites 

temporais para a vigência das determinações, pois a respectiva eficácia 

foi condicionada "até o trânsito em julgado da ação penal ou ulterior 

decisão". Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas 

Corpus nº 4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. 

Ruy Celso Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013). “(...) A existência 

dos requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não 

há prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012). Para além da divergência acima, 

parece-nos certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem 

estar em curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura 

evidente constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis: Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso) Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal. Muito bem. Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide. Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza penal. 

Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da violência. 

Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas e, tanto 

mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE o pedido 

constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que torno 
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definitiva. MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término do 

processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente. INTIME-SE a vítima da presente decisão. SEM custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. P.I.C. Juína-MT, 

14/03/2018 VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132027 Nr: 3837-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MONICA FERNANDES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL PINHEIRO CANGUÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MONICA FERNANDES DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 73155063220, Rg: 001272464, Filiação: Lauro Fernandes e 

Antoniethn da Conceição Fernandes, data de nascimento: 04/05/1981, 

brasileiro(a), natural de Santa Inês-MA, solteiro(a), lides do lar, Telefone 

9603 2848 e atualmente em local incerto e não sabido JOSENIL PINHEIRO 

CANGUÇU, Cpf: 00229439195, Rg: 1.792.068-0, Filiação: Maria Aparecida 

Canguçú e Rafael Pinheiro Canguçú, data de nascimento: 14/01/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, empreiteiro, Telefone 66 9 

9928-4800. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 
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Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar concedida, que 

torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término 

do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda 

houver necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138395 Nr: 2289-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVANE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANE SALES, Cpf: 01892879344, Rg: 

1.718.490-8, Filiação: Rosemi Izabel Sales e Itamar Sales, data de 

nascimento: 16/01/1983, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, 

convivente, doméstica, Telefone 66 9 9938-5201 e atualmente em local 

incerto e não sabido ADIR PAULINO DA SILVA, Cpf: 80851053149, Rg: 

1031771-6, Filiação: Jocely Maria Paulino e Divino Braz da Silva, data de 

nascimento: 12/09/1976, brasileiro(a), natural de Amanbai-MS, casado(a), 

operador de faqueadeira, Telefone 9652-6981. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 
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da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127719 Nr: 1063-12.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: INEZ BERTOLDI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INEZ BERTOLDI DOS SANTOS, Cpf: 

75232600125, Rg: 1196257-7, Filiação: Amelia Dalla Rosa e Vitorio 

Bertoldi, data de nascimento: 14/10/1951, brasileiro(a), natural de 

Xaxim-SC, viuvo(a), lavradora e atualmente em local incerto e não sabido 

VILSON DOS SANTOS, Cpf: 04745506139, Rg: 24237019, Filiação: Inez 

Bertoldi dos Santos e Sirilo dos Santos, data de nascimento: 01/12/1994, 

brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a), Telefone 66 9 9964-0372. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 
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SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136348 Nr: 820-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARQUES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4.889-A

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 10/02/2020, às 

17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136316 Nr: 805-65.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NEUMAN HORODENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT
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 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 18/06/2020, às 

13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130707 Nr: 2982-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLAN GOLDSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 10/02/2020, às 

17h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129974 Nr: 2479-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 18/06/2020, às 

14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137483 Nr: 1553-97.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DOURADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 17/02/2020, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127693 Nr: 1043-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA DE JESUS CORREA, Cpf: 

02745203118, Rg: 2002923-3, Filiação: Ilda de Jesus Correa e Minervino 

Gonçalves Correa, data de nascimento: 27/04/1986, brasileiro(a), natural 

de Juína-MT, solteiro(a), serviços gerais - upa, Telefone 66 9 9610-0199. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente, sobre o que o Ministério Público pugnou pelo arquivamento 

dos autos, em razão da ausência de interesse da vítima não localizada.É o 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, VI, do CPC/2015, 

dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...)VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”Com efeito, 

no caso em tela, verifica-se que a parte requerente não foi encontrada 

para manifestar-se acerca da perduração ou não das referidas medidas 

protetivas, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, a falta de interesse 

da ofendida na manutenção das medidas concedidas, o que considero, 

portanto como desistência tácita.Ante o exposto, comungando com o 

entendimento do “Parquet”, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão, e não havendo Advogado constituído ou nomeado, dispõe o art. 

1.387 da CNGC/MT que “na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.”Nessa 

perspectiva, por analogia ao dispositivo legal, tratando-se de sentença 

extintiva de medida protetiva, desde já, considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática 

Jurídica da AJES, na pessoa do (a) orientador (a) para tomar CIÊNCIA da 

sentença.Após, não havendo interposição de recurso, ao ARQUIVO.SEM 

custas e honorários.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 14 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143945 Nr: 996-76.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCUS SOUZA DE OLIVEIRA PEREIRA, 

Cpf: 27821747890, Rg: 32.969.290-2, Filiação: Noeme Souza de Oliveria e 

Pedro Lopes Pereira, brasileiro(a), casado(a), gerente comercial, Telefone 

65 9288 6601. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO PARA, QUERENDO, CONTESTAR A 

AÇÃO EM 05 (CINCO) DIAS POR MEIO DE ADVOGADO.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando a não localização do 

demandado, CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para, 

querendo, contestar a ação em 5 (cinco) dias POR MEIO DE 

ADVOGADO.Diante da ausência de Defensor Público lotado nesta 

Comarca, desde já, NOMEIO a Dra. Ana Paula Sokolovicz da Costa para 

atuar como Advogada Dativa.Decorrido o prazo sem contestação, 

INTIME-SE desta nomeação para apresentar, no mesmo prazo.Após, 

CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 14 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131336 Nr: 3391-12.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TATIANE ANGELA KEGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA HESMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANE ANGELA KEGLER, Cpf: 

05040095163, Rg: 2495673-2, Filiação: Nilze Mari Kelly e Gesse Angelo da 

Silva, data de nascimento: 19/05/1992, brasileiro(a), natural de 

Machadinho do Oeste-RO, convivente, do lar, Telefone 66-9 9644-8912. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das medidas 

protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 14 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141943 Nr: 4766-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES, EDSON 

GOMES DE OLIVEIRA, ERIC RUAN BUENO FERREIRA, JOÃO PAULO DE 

LIMA SANZOVO, RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA, PEDRO 

HENRIQUE VENTURA BUENO, JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO, 

PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO, JOSE WELLINGTON LIMA 

BRILHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS 

- OAB:11323

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147492 Nr: 3507-47.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ANTUNES LOPES, INGRIDI JUCIELI 

SILVA BECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERSON ANTUNES LOPES, Cpf: 

04236893126, Rg: 2319329-8, Filiação: Rita de Cássia Antunes Lopes, 

data de nascimento: 14/05/1992, brasileiro(a), natural de Aripuanã-MT, 

casado(a), Telefone 66 9 9239-6105 e atualmente em local incerto e não 

sabido INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE, Cpf: 05493649195, Rg: 2516043-5, 

Filiação: Ana Celia de Andrade Silva e Lori Beche, data de nascimento: 

14/04/1992, brasileiro(a), natural de Juina-MT, casado(a), do lar, Telefone 

66 9619 6812 (amiga). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Tratando-se de processo envolvendo acusados presos, com 

fundamento no art. 80 do CPP, DETERMINO a SEPARAÇÃO destes autos 

em relação aos acusados não citados, quais sejam, EDERSON ANTUNES 

LOPES e INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE. Assim, nos autos a serem 

formados com fotocópias de todas as peças do processo, CITEM-SE POR 

EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a acusação 

por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por meio de 

Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 e 396-A do 

CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 15 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 (...) DESIGNO o dia 03/03/2020, às 09h para submissão do pronunciado 

ao julgamento por seus pares, bem como CIENTIFICO às partes quanto à 

viabilização e respeito ao tríduo legal previsto no art. 479 do CPP, isso por 

que se trata de regra preclusiva que convive com a plenitude de defesa, 

na medida em que, parafraseando aresto do STJ, “o art. 479 do Código de 

Processo Penal” dialoga com a “obediência aos princípios do contraditório, 

da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas”, 

emprestando segurança jurídica à dialética processual.INTIME-SE o 

pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério Público.INTIMEM-SE 

as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os 

mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris 

anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede desta 

Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa dos 

pronunciados, assim como pelo Ministério Público.ADOTE-SE as 

providências que se fizerem necessárias, especialmente a publicação da 

lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, lugar de 

costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.Prepare o local, 

em concurso com a gerência deste Foro, providencie alimentação aos 

envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça segurança o 

suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob as ordens do 

magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125705 Nr: 8710-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA, 

FERNANDO VIEIRA ROBERTO, JOCILEI DOS ANJOS, RONALDO ADRIANO 

TEODORO DE SOUZA, ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - 

OAB:11706/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 Código de rastreabilidade: 81120204860776

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 125705.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 16/01/2020 15:46:59

Assunto: URGENTE - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE 

DE INTIMAR OS REPRESENTADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141943 Nr: 4766-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES, EDSON 

GOMES DE OLIVEIRA, ERIC RUAN BUENO FERREIRA, JOÃO PAULO DE 

LIMA SANZOVO, RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA, PEDRO 

HENRIQUE VENTURA BUENO, JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO, 

PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO, JOSE WELLINGTON LIMA 

BRILHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS 

- OAB:11323

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142050 Nr: 4843-23.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O, LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:27092/MT

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149043 Nr: 4562-33.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES CORREIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

26/11/2019, às 15h, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado.

2. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de novo pedido de revogação de prisão preventiva, pugnando 

pela substituição por prisão domiciliar formulado pela Defesa do acusado 

Cloves Correia de Almeida, sob o que o Ministério Público manifestou-se 

contrariamente.

Muito bem.

Analisado detidamente os autos, e revistando o aporte fático utilizado para 

decretar a prisão preventiva, tenho que a circunstância empírica 
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permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento 

novo a justificar a alteração da decisão do juiz plantonista às fl. 56-58, 

bem como as deste juízo que revisitou os fatos apontando o risco 

concreto à integridade física da vítima às fl. 60/61 e 142 e, ainda, pelo 

julgamento do habeas corpus, o qual entendeu “evidenciada a pertinência 

da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, 

apresentam-se inaplicáveis as de medida cautelares alternativas” (fl. 

131-140) (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões 

faço referência “per relationem” (Enunciado Criminal n. 50 - TJ/MT).

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, não 

havendo qualquer alteração do cenário fático já analisado, INDEFIRO o 

pedido de prisão domiciliar, fazendo referência “per relationem” às 

decisões acima citadas.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44077 Nr: 3318-55.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 17/02/2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126048 Nr: 4961-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA DA SILVA, Filiação: Neuza 

Maria da Silva e João José da Silva, data de nascimento: 26/11/1996, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 66-9954-6904. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do CPC/2015, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em 

tela, verifica-se que a parte requerente, manifestou o desinteresse na 

manutenção das medidas protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação, e por consequência, tendo em vista que a requerente 

manifestou desinteresse nas medidas protetivas, REVOGO as medidas 

protetivas anteriormente aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

análise do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/2015.INTIME-SE 

a vítima da presente decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 13 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128636 Nr: 1678-02.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS, DAVI 

MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 17/02/2020, às15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138855 Nr: 2660-79.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATIAS DA SILVA, VANDERLEI AREIA 

BONFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 18/06/2020, às 

15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139161 Nr: 2837-43.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 18/06/2020, às 

16h00min.

INTIMEM-SE.
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CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140662 Nr: 3820-42.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 18/06/2020, às 

17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112348 Nr: 3798-86.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO DA SILVA CAMPOS, 

brasileiro(a), Telefone 66 9984-2795. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de ROGERIO DA SILVA CAMPOS, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº. 11.340/06.A denúncia foi recebida no dia 10 de 

fevereiro de 2016 (f. 44-46). Citado, o acusado apresentou defesa prévia 

à fl. 50/51.Designada audiência de instrução e julgamento, a vítima foi 

ouvida, ocasião em que foi decretada a revelia do acusado, culminando 

em alegações finais orais pelo Ministério Público, o qual pugnou pela 

condenação do acusado nos termos da exordial acusatória (f. 56 e 

66).Ato seguinte, a Defesa apresentou memoriais finais pugnando pela 

absolvição do acusado e, subsidiariamente em caso de condenação 

afastamento da agravante do parágrafo 9º do art. 129 do CP (fl. 72-80).É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A persecução penal obedeceu 

fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões 

prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão 

punitiva estatal. A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados 

objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre 

convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que 

o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, 

tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e 

culpabilidade, com completa certeza. Passaremos, portanto, a análise da 

materialidade e autoria dos delitos capitulados na denúncia.DA 

MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade do delito emerge do boletim de 

ocorrência (f. 07), termos de declarações (fl. 10), pedido de providências 

protetivas (f. 12/13), auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico 

para localização de lesões (f. 17/18), bem como termo de qualificação, 

vida pregressa e interrogatório (f. 21/22).DA AUTORIAA AUTORIA do 

delito de lesão corporal encontra-se totalmente comprovada nos autos em 

relação ao acusado.Com efeito, a vítima Deanniffer Rodrigues Tavares 

disse na fase judicial, grosso modo, que já estavam separados, porém, o 

acusado se recusava a sair da casa. No dia desse fato afirma que 

chegou em casa e ele estava escondido atrás do muro, momento em que a 

segurou e jogou no chão, lhe bateu e chutou, afirmando, ainda, que o 

acusado já havia lhe agredido em outras oportunidades, confirmando sua 

declaração prestada na fase judicial.Desse modo, entendo que a palavra 

da vítima, aliada ao laudo pericial, são provas convincentes e ensejam a 

condenação sem sombra de dúvidas, mormente se observado que o auto 

de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de 

lesões (f. 17/18) dão conta de que a vítima sofreu escoriações nos 

joelhos e cotovelos e equimose nos braços e dorso.Nesse sentido é o 

julgado doméstico:“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL 

E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO 

AS LESÕES - RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES 

DESSA NATUREZA - CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE 

PROVA - RECURSO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com 

fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório 

produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e 

a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por 

meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve 

ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito 

praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais 

quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas 

colacionadas aos autos. (Apelação nº 0015509-36.2010.8.11.0002, 3ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Onivaldo Budny. j. 20.08.2014, Publ. 

22.08.2014). (grifo nosso)No mais, inadmissível a desclassificação para o 

crime de lesão corporal simples de natureza leve quando “em crimes de 

lesão corporal, ocorridos na esfera da relação doméstica, a palavra da 

vítima assume relevância, principalmente em razão de sua coerência e 

harmonia com os demais elementos probatórios coletados durante a 

persecução penal, devendo a condenação ser mantida. 2- Comprovada a 

vulnerabilidade da vítima e a situação de violência doméstica, não há como 

desclassificar a conduta do acusado para o art. 129, caput, do CP. (TJ-GO 

- APR: 02843647020148090076, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de 

Julgamento: 19/07/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 

2559 de 03/08/2018) (grifo nosso)Destarte, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu 

ROGERIO DA SILVA CAMPOS nas penas do art. 129, § 9º, do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de 

detenção.2ª FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal. Todavia, tendo em vista a circunstância do tipo penal, o 

qual foi cometido mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 

do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 

(dois) anos, mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do 

prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do 

CP);b)Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, 
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prostíbulos, casas noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz;d) Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades;ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o 

nome do réu no rol do culpado;EXPEÇA-SE a certidão de honorários 

determinada à f. 49 e ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 15 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101672 Nr: 2649-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Cerifico que, decorreu o prazo sem que o advogado dativo apresentasse 

as contrarrazões do recurso apresentado, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105051 Nr: 57-38.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa apresentasse as 

alegações finais de defesa conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3897 Nr: 78-78.1996.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CAMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Cerifico que, decorreu o prazo sem que o advogado nomeado à fl. 300 

apresentasse as razões de recurso, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99227 Nr: 651-86.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM, OELTON DOS SANTOS 

HELVIG, ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa dos reus OELTON E 

ALEXSANDRO apresentasse as alegações finais de defesa conforme 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126180 Nr: 51-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARLOS LIMA BATISTA, VAGNER 

GONÇALVES, LUIZ CARLOS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, 

EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa do reu ALAN 

apresentasse as alegações finais de defesa conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144510 Nr: 1405-52.2019.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LILIANE CRISTINA GAUDIE LEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO, PATRÍCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, MANIFESTE sobre o teor do Ofício n. 036/2019SSo/CDPJuína 

aportado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117687 Nr: 58-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO - 

OAB:19095/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 23/06/2020, às 14h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.
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CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133738 Nr: 4933-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR RENAU ADELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:OAB/MT 19.216

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, mantenho 

a mesma data, porém, altero o horário da audiência para às 15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204864417

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 135280.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 17/01/2020 17:37:16

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTIMAR TESTEMUNHA PRA COMPARECER NA SESSÃO 

DO JURI DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142248 Nr: 4964-51.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fl. 387, bem como que o réu foi 

assistido por advogado (a) dativo (a) , faço estes autos concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136523 Nr: 954-61.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 02/06/2020, às 17h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 5006-76.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DE SOUZA RIBAS, VULGO 

HIP-HOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do advogado de defesa para que, no prazo de 05 dias 

manifeste quanto aos endereços das testemunhas JEAN E NEUVA 

GARCIA MENDES, tendo em vista certidão negativa de fls.214

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87173 Nr: 1143-49.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACI ALVES CARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LACI ALVES CARREIRO, Cpf: 

28971280204, Rg: 293.716, Filiação: Esmelita Alves Carreiro e Amonzar 

Justino Carreiro, data de nascimento: 04/01/1968, brasileiro(a), natural de 

Nova Cantu-PR, separado(a) judicialmente, lavrador, Telefone 66 - 9989- 

1639. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO PARA 

QUE, COMPAREÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGANADA PARA O 

DIA 26/03/2020 ÀS 09H00MIN NESTA COMARCA DE JUÍNA-MT, A SER 

REALIZADA NO ENDEREÇO AO FINAL TRANSCRITO.

Despacho/Decisão: Vistos,Tendo em vista que o réu não foi encontrado 

para ser intimado (fl. 205 e 208), DECRETO a sua REVELIA, prosseguindo 

o feito sem a sua presença, nos termos do art. 367 do CPP. Todavia, 

havendo tratamento específico no art. 431, c/c o art. 420, ambos do CPP, o 

réu deverá ser intimado por edital.Por outro lado, considerando que a 

Sessão de Julgamento esta agendada para amanhã (12/11/2019) e, 

levando em conta a ausência de tempo hábil, REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 26/03/2020, às 9h.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 17 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86375 Nr: 194-25.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 Certifico que, as peças essenciais foram digitalizadas e inseridas no 

sistema SEEU Executivo de Pena sob n° 0000194-25.2012.8.11.0025.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122458 Nr: 2895-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA MATIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do advogado de defesa para que, no prazo de 05 dias 

manifeste quanto aos endereços das testemunhas RUTH CAMPOS DE 

OLIVEIRA E GEISIANE APARECIDA, tendo em vista certidão negativa de 

fls.239.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122458 Nr: 2895-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA MATIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204864451

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 122458.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BARRA DO BUGRES ( TJMT )

Data de Envio: 17/01/2020 17:42:31

Assunto: URGENTE - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE 

DE INTIMAR A PARTA RÉ PARA COMPARECER NA SESSÃO DO JURI 

DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127521 Nr: 930-67.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTE ACERCA DO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA THIARLYS 

FREITAS GONÇALVES, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA DE 

FLS.73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 143454 Nr: 627-82.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ FRANCISCO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos. De proêmio, HOMOLOGO a desistência da testemunha. Anoto que 

a sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo 

criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”: “A 

sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada 

oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em 

meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA 

AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e seus 

advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data 

da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do 

Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo 

sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, 

contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de 

sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da 

medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último 

caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três 

fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os 

presentes na solenidade”. Assim, forte na fundamentação constante do 

arquivo em áudio, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ LUIZ FRANCISCO PAES nas penas 

do art. 12 da Lei n. 10.826/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 

e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena: Pena: detenção, 

de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 1º FASE: Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1) 

Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal; 2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes; 3) 

Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social. 4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; 5) 

Circunstancias: típicas do crime; 6) Motivos: são inerentes ao tipo penal; 7) 

Consequências: do crime foram comuns ao tipo penal; 8) Comportamento 

da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 (um) ano detenção e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. 2ª FASE: Inexiste circunstância 

atenuante, mas RECONHEÇO a agravante da reincidência, razão por que 

AGRAVO a pena provisória em 1/6, alcançando uma pena de 1 ano e 2 

meses de detenção e 11 dias-multa . 3ª FASE: Inexistem causas de 

aumento ou de diminuição de pena. Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA 

de 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal. Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o 

direito de apelar em liberdade, razão por que REVOGO a prisão preventiva 

de f. 40, devendo ser EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiver preso, ATUALIZANDO-SE o B.N.M.P. Nos termos do 

artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do 

artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a ponto de impedir a 

substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação do 

crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em 

uma pena restritiva de direito na forma e condições a serem fixadas em 

audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena. DEIXO 

de proceder à suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se 

tratar de medida mais gravosa. ISENTO o réu do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 
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seguintes providências: 01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva; 02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da CNGC/MT ); 03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial; 04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação; 05) LANCE-SE 

o nome do réu no rol do culpado; 06) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da multa, observando-se o item 7.32.2 da 

CNGC; 07) ENCAMINHE-SE a arma de fogo e munições apreendida nos 

autos ao Comando do Exército para a devida destruição, na forma dos 

artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do Decreto nº 5.123/04. 07) Tendo em 

vista a nomeação de f. 68, ARBITRO honorário dativos respectivos ao 

advogado Marcos no importe de 3 URH e 7 URH ao advogado Lincoln, 

EXPEÇA-SE as certidões de honorários dativos. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149824 Nr: 5107-06.2019.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA 

DE JUINA - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado da parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do laudo pericial juntado à fl.42/46.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145554 Nr: 2141-70.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA SANZOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS RODRIGUES DE SOUZA, Rg: 

1713731-4, Filiação: Celina Pereira de Souza e Dorvalino Rodrgues de 

Souza, data de nascimento: 25/01/1983, brasileiro(a), natural de Juína-MT, 

solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 
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argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 20 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117555 Nr: 8642-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCIO SANTANA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação da Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos 

autos o cumprimento de 90 (noventa) horas de prestação de serviços à 

comunidade, conforme determinado à fl. 27.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141235 Nr: 4223-11.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA DE SOUSA SANTOS, Rg: 

2005182-4, Filiação: Vera Lucia Barreiro de Sousa e Edivaldo Verissimo 

dos Santos, data de nascimento: 06/04/1989, brasileiro(a), natural de 

Coruripe-AL, solteiro(a), Telefone 66 9 9962-0991. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e apresentou contestação.É 

o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor 

universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um 

assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou 

eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes 

sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 
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SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Destarte, tendo em vista que a cautelar é regida pela cognição 

sumaria, bastando analisar se há riscos para apontada vítima (periculum), 

os elementos de prova até existentes dão conta de que a vítima corre 

risco, recomendando a aplicação das medidas deferidas em sede de 

liminar, não havendo prejuízo ao demandado, uma vez que é da essência 

da cautelar o trânsito em julgado meramente formal. Eventualmente se o 

demandado for absolvido ou haver extinção de sua punibilidade, cessa a 

medida cautelar.Ademais, em que pese às alegações da defesa de que a 

manutenção da medida protetiva traz prejuízos ao réu em razão do cargo 

que ocupa, isso não justifica a revogação das medidas protetivas, 

mormente porque o objetivo da referida medida é justamente prevenir a 

prática das referidas coações sofridas pela vítima, dada a natureza 

inibitória da cautelar.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 20 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141495 Nr: 4411-04.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THAIS LETICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAIS LETICIA DA SILVA, Cpf: 

04452977197, Rg: 20038607, Filiação: Marinete Aparecida dos Santos e 

Adão da Silva, data de nascimento: 07/10/1993, natural de Juína-MT, 

solteiro(a), vendedora, Telefone 9 84161234. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do CPC/2015, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em 

tela, verifica-se que a parte requerente, pugnou pela revogação das 
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medidas protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e 

por consequência, tendo em vista que a requerente manifestou 

desinteresse nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/2015.INTIME-SE a vítima 

da presente decisão, e não havendo Advogado constituído ou nomeado, 

dispõe o art. 1.387 da CNGC/MT que “na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.”Nessa 

perspectiva, por analogia ao dispositivo legal, tratando-se de sentença 

extintiva de medida protetiva, desde já, considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática 

Jurídica da AJES, na pessoa do (a) orientador (a) para tomar CIÊNCIA da 

sentença.Após, não havendo interposição de recurso, ao ARQUIVO.SEM 

custas e honorários.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 20 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141401 Nr: 4337-47.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIA DE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIA DE ARAUJO COSTA, Cpf: 

62133829172, Rg: 942078, Filiação: Maria Magdalena de Araujo Costa e 

Wenceslau da Costa, data de nascimento: 28/09/1972, brasileiro(a), 

natural de Tupassi-PR, divorciado(a), vendedora, Telefone 66 9 9983-3712 

e atualmente em local incerto e não sabido VALDIR ANCHIETA, Cpf: 

42967899100, Rg: 615631, Filiação: Vilma Fuzaro de Anchieta e Expedito 

de Anchieta, data de nascimento: 12/06/1966, brasileiro(a), natural de 

Tupassi-PR, casado(a), agricultor, Telefone 66 9 9959-2500. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 
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da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 20 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128546 Nr: 1634-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FILHO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

02368156100, Rg: 1809663-8, Filiação: Neli Sibirino dos Santos e Pedro 

Ferreira dos Santos, data de nascimento: 22/07/1987, brasileiro(a), natural 

de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), Telefone 66 98439-9392. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das medidas 

protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 20 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149022 Nr: 4549-34.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDETE CINTA LARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CORDEIRO LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDETE CINTA LARGA, Cpf: 

03832863109, Rg: 24092878, Filiação: Bete Cinta Larga e Nilson Cinta 

Larga, data de nascimento: 14/10/1991, brasileiro(a), natural de Juína-MT, 

convivente, do lar, Telefone 66 9 9929-9790. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do CPC/2015, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em 

tela, verifica-se que a parte requerente, pugnou pela revogação das 

medidas protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e 

por consequência, tendo em vista que a requerente manifestou 

desinteresse nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/2015.INTIME-SE a vítima 

da presente decisão, e não havendo Advogado constituído ou nomeado, 

dispõe o art. 1.387 da CNGC/MT que “na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.”Nessa 

perspectiva, por analogia ao dispositivo legal, tratando-se de sentença 

extintiva de medida protetiva, desde já, considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática 

Jurídica da AJES, na pessoa do (a) orientador (a) para tomar CIÊNCIA da 

sentença.Após, não havendo interposição de recurso, ao ARQUIVO.SEM 

custas e honorários.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 20 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144450 Nr: 1378-69.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LUCIAN DOS SANTOS SILVA, 

CLEIDESON ELEUTÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, TAMILLES 

EMANUELLY LIMA DE SOUZA - OAB:22976-O

 nte o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

externada na denúncia para CONDENAR os réus CLEIDESON ELEUTÉRIO 

RODRIGUES e VAGNER LUCIAN DOS SANTOS SILVA, qualificados nos 

autos como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II (duas 

vezes – 1º fato) c/c o art. 70, todos do CP e art. 157, § 2º, II (2º fato), na 

forma do art. 71, todos do CP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RABELO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO HENRIQUE PEREIRA DE ABREU (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002712-24.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:VALDIR RABELO 

DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO POLO PASSIVO: MARIO HENRIQUE PEREIRA DE ABREU 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-13.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA TEREZINHA SCATOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002758-13.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:VANIA 

TEREZINHA SCATOLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

FERRARI DE QUEIROZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010220-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SILVERIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para que traga 

aos autos certidão de óbito do devedor, assim como promova a 

regularização da polaridade passiva habilitando os sucessores, a fim de 

dar efetivo prosseguimento à execução para garantia do seu crédito, 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020009-61.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA TEODORO XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8020009-61.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: NILZA TEODORO XAVIER 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O 

S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise dos documentos 

carreados aos autos, à parte devedora quitou débito exequendo e a 

credora postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por 

tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito da condenação foi realizado 

de forma voluntária pelo devedor Id nº 25490808, expeça-se alvará em 

favor do credor nos moldes requeridos na petição de ID. 27343762, 

conforme poderes para receber e dar quitação conferidos pelo credor ao 

seu advogado na procuração de Id. 27343780, independentemente do 

trânsito em julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. Haline 

Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 

9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-46.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. DE MORAES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PERCIO DIAS MATOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010073-46.2014.8.11.0025. 

EXEQUENTE: N. J. DE MORAES - ME EXECUTADO: LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS - ME PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de execução de 

título extrajudicial, em que o procedimento executório não foi capaz de 

alcançar resultado eficaz, pela comprovada dificuldade do credor em 

identificar bens ou patrimônio do devedor suficientes para saldar a dívida 

em cobrança. Revelando o quão desarrazoada é a continuação da 

tramitação do feito, requereu o exequente suspensão da execução, 

arquivamento provisório e, com fundamento no artigo 921, §3º do CPC, 

tudo a escancarar a completa descaracterização do sentido, da essência 

do procedimento especial criado para os Juizados Especiais, que se 

centra na ideia de simplificação das formas e celeridade do rito, o que sem 

sombra de dúvidas, não existe na hipótese. Desse modo, estando o feito 

paralisado em sua própria problemática (existência de um crédito, 

desconhecimento de patrimônio do devedor), deve ser aplicada a regra do 

art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO 

EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. 

FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO 

INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 

, § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA 

QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS 

PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). É preciso que se reforce 

sempre que o procedimento sumaríssimo criado na Lei n. 9.099/95 não foi 

idealizado nem estruturado para assumir os meandros de formalidade e 

complexidade das ações ordinárias, inclusive no âmbito executório, razão 

porque arrastando-se os dois feitos por mais de 5 anos sem que exista 

sequer garantia do crédito exequendo, que, ademais, nem atualizado pela 

parte credora é, a medida mais escorreita é mesmo a extinção da 

execução, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

dos Juizados Especiais. Desse modo, EXTINGO a execução, determino a 

devolução dos documentos que a aparelham ao credor para, não tendo 

havido a prescrição de seu direito de crédito, excuti-la sob o rito ordinário, 

já que é incompatível com o procedimento sumaríssimo execução sem 

indicação do paradeiro do devedor e de seus bens. Sem custas nem 

honorários. Publique-se, e após o trânsito em julgado, arquive-se 

definitivamente. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. Haline Turino 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-60.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS COSTA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010225-60.2015.8.11.0025 REQUERENTE: INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTACAO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA - ME REQUERIDO: JORGE 

LUIS COSTA - ME PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

cumprimento de sentença manejado por Indústria Comércio e Exportação 

de Madeiras Aquarius LTDA – ME em face de Jorge Luiz Costa - ME, no 

qual deixou o credor de promover os atos e diligências que lhe competiam 

quando devidamente intimado para tanto, configurando, deste modo, o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, DECIDO. É 

cediço que no procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95, 

cabe ao titular do direito perseguido nos autos estar permanentemente 

atento no sentido de atender ao desenvolvimento do processo para a 

obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Na hipótese versanda, 

deixou o exequente dar impulso ao processo, o que implica dizer que sua 

omissão, neste caso, é tratada como desinteresse que é sancionado pelo 

juízo com a extinção do feito. Diante do exposto, havendo abandono da 

causa por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 19 de dezembro de 

2019. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de 

dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIVAN DOS SANTOS PESSOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000952-40.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: BRUNO RAFAEL BEDIN REQUERIDO: GESSIVAN DOS 

SANTOS PESSOA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação 

de cobrança promovida por Bruno Rafael Bedin em face de Gessivan dos 

Santos Pessoa, objetivando o recebimento do valor de R$ 765,80 

(setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), decorrentes de 

uma nota promissória devida ao requerente. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a parte requerida deixou de comparecer a 

audiência de conciliação (ID. 25740596), bem como não apresentou 

contestação. Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É a 

síntese. Fundamento. Decido. Tratando-se de demanda cujas questões 

fáticas estão bem delineadas e o demandado é revel, resta evidente a 

inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade 

de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como 

corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de 
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decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, analisando os 

autos, constata-se, com facilidade, que não se desincumbiu o requerido 

de infirmar a tese inicial, porque mesmo citado a se defender, manteve-se 

inerte, o que, a mingua de razões que façam arrefecer a veracidade das 

alegações iniciais, leva à conclusão de que, de fato, o requerido é 

devedor de uma nota promissória ao requerente. Assim sendo, a junção 

do material probatório, demonstrado por meio da nota promissória de (ID. 

20458789), o que deixa clara a veracidade das alegações do 

requerente.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE 

CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - OCORRÊNCIA - EFEITOS - RECURSO 

PROVIDO. O prazo prescricional para mover ação de execução direta do 

credito se inicia a partir do vencimento da cédula de crédito rural e vence 

em três anos. Expirada a força executiva da cédula rural pignoratícia, 

inicia-se o prazo quinquenal para o manejo da ação de cobrança, por se 

tratar de dívida líquida constante de documento particular, de acordo com 

art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia leva à presunção relativa da veracidade 

dos fatos articulados na inicial, de modo que a ausência de resposta do 

réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, a 

procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o 

conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos. As 

provas carreadas pelo autor são suficientes para embasar o seu pedido, 

as quais, somadas à revelia do réu, autorizam a sua condenação. v.v.: O 

prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de 

instrumento público ou particular é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 

5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10243110015092001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013) Ante ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o requerido ao 

pagamento do valor de R$ 765,80 (setecentos e sessenta e cinco reais e 

oitenta centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da 

citação. Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando que caso o 

condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento). P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. Haline Turino 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-29.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

GILBERTO BATISTA LIMA (REQUERENTE)

CLEVERSON DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

GILMAR BATISTA LIMA (REQUERENTE)

CLEONICE BATISTA LIMA COSMO (REQUERENTE)

Luiz Carlos Batista Lima (REQUERENTE)

LUZINETE BATISTA LIMA (REQUERENTE)

LUZIA BATISTA LIM (REQUERENTE)

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

RAMIRO DE LIMA DIAS OAB - PR12504 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGO COLOMBO OAB - PR42782 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010046-29.2015.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ PEREIRA LIMA, 

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA, LUZINETE BATISTA LIMA, LUZIA BATISTA 

LIM, LUIZ CARLOS BATISTA LIMA, CLEONICE BATISTA LIMA COSMO, 

GILMAR BATISTA LIMA, GILBERTO BATISTA LIMA, CLEVERSON DE 

OLIVEIRA LIMA, ADILSON BATISTA LIMA REQUERIDO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme 

se dessume da análise dos documentos carreados aos autos, à parte 

devedora quitou débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento 

dos valores depositados em Juízo. Por tais razões, em face do 

adimplemento do executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante 

o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o 

processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Considerando que o deposito da condenação foi realizado de forma 

voluntária pelo devedor (Id nº 24822496 e Id nº 24822497), expeça-se 

alvará em favor do credor nos moldes requeridos na petição de ID. 

24528446, conforme poderes para receber e dar quitação conferidos pelo 

credor ao seu advogado na procuração de Id. 20379346, 

independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. 

Juína-MT, 18 de dezembro de 2019. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 18 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001489-36.2019.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A PROJETO DE SENTENÇA 

V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedido de tutela antecipada e condenação por danos morais, segundo 

afirma o requerente, nunca haveria mantido qualquer relação jurídica com 

o requerido. De acordo com a inicial, relata-se que o requerente identificou 

descontos consignados em seu benefício previdenciário, em setembro de 

2018, porém apenas na data de 29/07/2019 tomou real conhecimento que 

se tratava de um contrato de empréstimo consignado contraído no Banco 

Bradesco, afirmando ainda não possuir conta bancária no referido banco. 

Afirma, todavia, que não estabeleceu qualquer relação comercial com o 

requerido, desconhecendo a origem e a motivação da suposta dívida, bem 

como que o negócio jurídico firmado possivelmente se deu por meio da 

falsificação de seus documentos pessoais. Devidamente citado, o 

requerido apresentou defesa, postulando pela improcedência do pedido 

indenizatório em razão da ausência da prática de ato ilício, bem como pela 

legalidade na contratação firmada entre as partes. Defendeu, ainda, a não 

comprovação dos danos morais experimentados e, em caso de 

acolhimento dos pedidos iniciais, postulou pela observância dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. 

Por fim, requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova, ante ao 

não preenchimento dos requisitos autorizadores. Em sede de impugnação 

à contestação, o demandante refutou as teses defensivas apresentadas 

pela parte demandada, bem como reafirmou os termos da pretensão inicial. 
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É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas, não existe justificativa para a 

dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário 

lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir 

diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, passando ao 

meritum causae, cumpre registrar que ao caso em comento se aplicam as 

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que delineiam a 

qualificação do autor o como consumidor e da instituição requerida como 

fornecedora dos serviços que geraram os supostos danos reclamados na 

inicial. Nesse sentido, o art. 3º, caput, do Código Consumerista, define 

fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços”. Ainda, delimita o § 2º do 

mencionado artigo que "serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 

de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista". Logo, aplicáveis ao caso as normas consumeristas, 

sobretudo os termos do art. 14, caput, do CDC: "O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." Nesse contexto, revelada a incidência da legislação 

consumerista ao caso focado, impende gizar que são imprescindíveis à 

configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços 

bancários os seguintes requisitos, segundo Ada Pellegrini Grinover: "a) 

defeito do serviço; b) evento danoso; e c) relação de causalidade entre o 

defeito do serviço e o dano." (in: Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7a ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 173). Salienta-se, outrossim, as 

hipóteses em que a responsabilidade objetiva pode ser afastada, nos 

termos do § 3º, do art. 14, do Código do Consumidor: "§ 3º O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Com fundamento em tais premissas, verifico que a 

questão judicializada não oferece maior complexidade decisória, uma vez 

que se cuida de ação indenizatória baseada na negativa da existência de 

relação jurídica entre as partes, o que faz com que solução da lide se 

resuma à análise da ocorrência ou não do negócio jurídico questionado. E, 

nesse diapasão, da análise do bojo probatório trazido ao feito, verifico que 

a pretensão autoral merece acolhimento e, isso porque, apesar de 

defender a regularidade da contratação firmada, o requerido não se 

desincumbiu do seu dever de demonstrar qualquer indício de prova da 

contratação negada pela parte autora. Anote-se que a demandada não 

trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, nem mesmo informou 

o tipo de transação financeira que as partes teriam ajustado, não 

demonstrando, portanto, a regularidade na formação do negócio jurídico 

contestado. Assim, como é de sabença comum, aqueles que atuam no 

comércio de bens e produtos ofertados ao consumo são regidos pela 

chamada “Teoria do Risco”, seja aquela álea inerente à atividade 

empresarial, seja o risco que advém da natureza da empresa, que existe 

com finalidade de auferir lucros, devendo, assim, também arcar com os 

riscos dessa empreitada. E aqui não se cuida de inverter ônus probatório: 

é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, não se 

pode dizer que o autor deveria provar fato negativo (que não tinha 

contrato com a requerida), cabendo à instituição, responsável pelos 

débitos, demonstrar a sua origem, dever do qual nem de soslaio chegou a 

se desincumbir. Sem maiores delongas, desimporta se a requerida agiu de 

boa ou má-fé, se podia ter evitado a contratação ou não. A sua 

responsabilidade é objetiva, porque é dela o risco do negócio que se 

lançou a exercer, como bem leciona a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO 

INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. 

COMPRA FATURADA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA 

VERBA INDENIZATÓRIA. Lide que deve ser julgada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado é consumidor dos 

serviços prestados pela apelante. Falta de cautela na contratação, que 

demonstra falha no dever de segurança quando da disponibilização dos 

serviços aos consumidores. Fato de a apelante ter sido vitimada por ação 

fraudulenta de terceiros, que não a isenta do dever de indenizar, por se 

tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. 

Inteligência das súmulas nº 94 desta Corte Estadual e nº 479 do Superior 

Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Configuração da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Verba reparatória 

fixada em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com base nos critérios 

relativos às consequências do fato, à gravidade da lesão e à condição 

econômica do ofensor para a justa indenização que não merece ser 

reduzida. Consumidor que permaneceu, indevidamente, negativado por 

mais de três anos. Dano moral configurado pela desídia da fornecedora 

quanto à diligência na aferição da idoneidade das informações prestadas 

por quem contrata seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas 

são aceitas por telefone, sem que o contratante apresente qualquer 

documento de identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada 

nestes autos (TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides 

da Fonseca Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). 

Destarte, não demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico 

negado pelo requerente, o caminho não pode ser outro senão a 

declaração da inexistência da relação jurídica sob questionamento. Lado 

outro, no que tange ao pedido de indenização por dano moral decorrente 

da contratação indevida, está configurada a obrigação de indenizar, na 

medida em que a requerida foi a única responsável pelos descontos 

diretos ao benefício previdenciário do requerente, incidindo, 

inexoravelmente, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes desse 

agir ilícito, os quais, aliás, se verificam in re ipsa, não reclamando provas 

ou demonstrações de sua ocorrência, segundo a jurisprudência das 

Cortes: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO SPC. DÍVIDA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

CARACTERIZADA. DANO IN RE IPSA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS 

MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO 

DESPROVIDO. Configura dano moral a inscrição do nome do consumidor 

no SPC, com fundamento em dívida paga, independentemente de prova do 

prejuízo material sofrido pela pessoa ofendida ou do abalo psicológico por 

ela experimentado, porquanto são presumidas as consequências danosas 

resultantes do fato ofensivo. O juiz fixará o valor da indenização por 

danos morais de modo a representar, a um só tempo, alívio para o lesado, 

orientação pedagógica e séria reprimenda ao ofensor para arredá-lo da 

possibilidade de recidiva. Nos termos da Súmula 54 do STJ, "Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual" (TJ/SC, AC 214167 SC 2010.021416-7, Relator: Luiz 

Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil). Fixado o dever de 

indenizar, cabe, por derradeiro, arbitrar o quantum indenizatório, o que 

deve ser feito de modo prudente e razoável, para não servir de estímulo à 

portentosa indústria de demandas que diariamente desembocam no 

Judiciário à procura de indenizações milionárias, e nem tampouco deixe de 

reprimir, sancionar, desaprovar a prática de comportamentos negligentes 

e danosos, perpetrados cotidianamente por aqueles que atuam no 

mercado consumidor. No caso em tela, atento às peculiaridades da 

situação e à situação econômica dos litigantes, entendo adequada a 

fixação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: (a) Declarar a inexistência 

de relação jurídica debitória entre o autor e a requerida, determinando a 

exclusão definitiva de seu nome dos bancos de dados do referido 

empréstimo, com relação ao contrato de financiamento aqui enfocado, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais); (b) 

Condenar o réu ao pagamento de indenização, por danos morais, ante aos 

descontos diretos ocorrido em seu benefício previdenciário e injustificável 

de dívida inexistente, os quais restam fixados no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os 

prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da empresa demandada. (c) 

Em se tratando de responsabilidade por danos morais, os juros de mora e 

a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção 

monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 

1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a 

jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema; (d) Determino, por 

conseguinte, o pagamento das importâncias descontadas no benefício 

previdenciário do reclamante, que totalizam R$ 10.376,50 (dez mil reais e 

trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos de 
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correção monetária a partir de setembro de 2018, data em que iniciou tais 

descontos e juros de mora, a partir da citação. (e) Caso não seja efetuado 

o pagamento da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

trânsito em julgado da sentença, haverá acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), consoante o disposto no art. 475-J, “caput”, do Código de 

Processo Civil e Enunciado nº 105, do FONAJE. Poderá a devedora 

depositar em Juízo o valor devido, no referido prazo, a fim de evitar a 

incidência da multa, segundo a regra do enunciado nº 106, do FONAJE, 

abaixo reproduzidos, “in verbis”: “Enunciado 105 - Caso o devedor, 

condenado ao pagamento de quantia certa, não o efetue no prazo de 

quinze dias, contados do trânsito em julgado, independentemente de nova 

intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10%” (aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE). ”Enunciado 

106 - Havendo dificuldade de pagamento direto ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10%, deverá efetuar depósito 

perante o juízo singular de origem, ainda que os autos estejam na instância 

recursal” (aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE) Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, sem manifestação do credor no sentido 

de excutir o seu crédito, ao arquivo, com as devidas baixas. P.I.C. 

Juína-MT, 18 de dezembro de 2019. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 18 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001562-76.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ADEMAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc... Em observância aos estritos termos 

da lei, especialmente ao teor do artigo 81 do NCPC, o valor devido a título 

de multa por litigância de má-fé deve ser revertido em favor da parte 

prejudicada, nesses moldes, intime-se o subscritor da petição de Id. 

24333428 para que justifique o fato do escritório que representa a parte 

credora ter sido nomeado como autor do pedido de cumprimento de 

sentença e, sendo o caso, promova as retificações necessárias, no prazo 

de 05 dias. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. 

Às providências. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000774-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA FUNAYAMA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n.º 

1000774-28.2018.8.11.0025 Vistos etc. Procedo nesta data a assinatura 

digital do Alvará Eletrônico de nº 550302-7. Nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-37.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO NEGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES NETO (EXECUTADO)

MARIA ESTEFANEA SARAIVA NETO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA ESTEFANEA SARAIVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA BEIRA DE CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), ante o resultado 

negativo das pesquisas (id. 27061300 e ss) para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para que se 

manifeste no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000304-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CLAUDIA BANG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000304-65.2016.8.11.0025 

Exequente: Fabiana Claudia Bang Executado: Carrasco & Silva Ltda- ME V 

I S T O S, Como é de conhecimento notório, a empresa executada teve 

suas atividades suspensas definitivamente, com lacração dos 

estabelecimentos em que funcionava, por força de decisão judicial 

proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 3458-16.2013.8.11.0025 

(Código: 95204), que, ademais, decretou a desconsideração da 

personalidade jurídica da executada, responsabilizando o patrimônio de 

seus sócios pelos danos à coletividade reconhecidos na ACP, sendo, 

ainda, tornados indisponíveis os bens e direitos encontrados em nome da 

empresa e dos sócios, e essa decisão impacta de forma evidente a 

liquidação dos débitos individualmente executados por consumidores 

ludibriados pela ré. Sendo assim, e porque o art. 53, § 4º da Lei n. 

9.099/95, consagrando a natureza simplificada e célere do procedimento 

sumaríssimo não tolera o processamento de execuções contra devedores 

insolventes ou de paradeiro desconhecido, deverá a exequente apontar 

endereço, localização e situação de desembaraço dos bens porventura 

indicados à constrição, no prazo de 15 dias, pena de extinção da 

execução, nos termos do art. 53, § 4º da Lei reguladora dos JECs. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010240-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010240-92.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JONAS FERREIRA 

REQUERIDO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME V I S T O S, Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora na 

ação de conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão 

porque, determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir 

multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010309-27.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NORBERTO CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUISER LINHAS AEREAS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010309-27.2016.8.11.0025 

Exequente: Marcos Norberto Caetano Executado: Cruiser Linhas Aéreas 

Ltda - EPP VISTOS, Manifesta-se o exequente requerendo registro da 

executada Cruiser Linhas Aéreas Ltda - EPP no Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB), porque teriam sido infrutíferas as buscas 

para encontrar bens penhoráveis, por meio dos sistemas públicos de 

consulta Bacen, Infojud e ANAC. O Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recursos repetitivos (RESP 1.377.506/SP), firmou entendimento no 

sentido de que as disposições do art. 185-A do CTN dependerão do 

preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) 

inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no 

prazo legal; (iii) não forem encontrados bens penhoráveis, por meio dos 

sistemas Bacenjud e Ranajud. Nesse mesmo sentido, é a orientação da 

Súmula 560 do STJ: “A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, 

na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências 

na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando 

infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição 

de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN 

ou DETRAN”. No caso sub examine, constata-se que a execução tramita 

há anos e não houve pagamento da dívida nem nomeação de bens à 

penhora, o exequente não obteve sucesso na tentativa de bloqueio de 

ativos financeiros pelo sistema Bacenjud ou na localização e constrição 

de veículos por meio do sistema Renajud e também restou inexitosa a 

consulta no sistema Infojud e na ANAC, demonstrando que, na hipótese, 

foram exauridas pelo credor as diligências para localização de bens 

passíveis de penhora em nome das demandadas. Isto posto, defiro o 

pedido formulado pelo exequente e com fulcro no art. 185-A, do CTN 

decreto a indisponibilidade dos bens da executada Cruiser Linhas Aéreas 

Ltda - EPP, promovam-se as comunicações e registros necessários junto 

à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, observando-se os ditames 

do Provimento n. 37/2016-CGJ-MT e Provimento n. 39/2014-CNJ. Empós, 

dê-se vista dos autos ao exequente para impulsionamento do feito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-77.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO SOCIEDADE RONDONIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROGERIO LIMA SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANESSA BACK THOME OAB - RO6360 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Executado(a), através do(a) advogado(a), para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002623-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT27777-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

14/02/2020 às 13:00. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-91.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/06/2019 às 13h10min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DA ROXA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da redesignação da audiência de conciliação para 

o dia 14/06/2019 às 13h50min., consoante teor da Portaria nº. 17/2019 DF 

(id. 19793131), o qual determina a suspensão do expediente forense no 

Foro Judicial e Extrajudicial da Comarca de Juína-MT no dia 09/05/02019 

(quinta-feira), em razão do feriado municipal, e também no dia 10/05/2019 

(sexta-feira), em razão do ponto facultativo municipal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-64.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT26936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILTON JOSE DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-64.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:RODRIGO SILVA 

RIOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA, DEBORA CRISTINE BARBOSA POLO PASSIVO: VILTON JOSE 

DE FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 4 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-04.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-04.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:SUELI BARBOSA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PIRES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Autor(a), através do(a) advogado(a), para vistas dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZON RUNHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARQUE ATACAMA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO LOBRIGATTI OAB - SP299115 (ADVOGADO(A))

GISLAINE CRISTINA GOMES FIGUEIRA OAB - SP363538 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, dos termos da r. decisão, bem como da audiência de 

conciliação designada para o dia 31/05/2019 às 13h30min. Advertência: O 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE OLIVEIRA EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 5 dias, ante a não localização da 

executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010410-69.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACRE VERDE INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 dias, ante a devolução da Carta 

Precatória id. 27562301.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SIVIERO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA DE LIMA OAB - SC34138 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Executado, através do(a) advogado(a), ante o resultado 

positivo via sistema Bacenjud (id. 27458627), para, querendo, apresentar 

embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 52, IX, 

da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000699-52.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: DENISE DE FREITAS REQUERIDO: MARCIO PEREIRA 

PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação por danos morais 

promovida por Denise de Freitas em face de Marcio Pereira, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), decorrentes 

de danos morais sofridos pela requerente. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a parte requerida deixou de comparecer a 

audiência de conciliação (ID. 24191938), bem como não apresentou 

contestação. Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É a 

síntese. Fundamento. Decido. Tratando-se de demanda cujas questões 

fáticas estão bem delineadas e o demandado é revel, resta evidente a 

inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade 

de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como 

corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de 

decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, analisando os 

autos, constata-se, com facilidade, que não se desincumbiu o requerido 

de infirmar a tese inicial, porque mesmo citado a se defender, manteve-se 

inerte, o que, a mingua de razões que façam arrefecer a veracidade das 

alegações iniciais, leva à conclusão de que, de fato, o requerido causou 

danos morais a requerente. Assim sendo, a junção do material probatório, 

demonstrado por meio de documentos do carro, bem como guia de IPVA 

na data de 02/10/2019 consta que o carro permanece no nome da 

requerente. (ID. 24555255), o que deixa clara a veracidade das alegações 

da requerente.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE 

CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - OCORRÊNCIA - EFEITOS - RECURSO 

PROVIDO. O prazo prescricional para mover ação de execução direta do 

credito se inicia a partir do vencimento da cédula de crédito rural e vence 

em três anos. Expirada a força executiva da cédula rural pignoratícia, 

inicia-se o prazo quinquenal para o manejo da ação de cobrança, por se 

tratar de dívida líquida constante de documento particular, de acordo com 

art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia leva à presunção relativa da veracidade 

dos fatos articulados na inicial, de modo que a ausência de resposta do 

réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, a 

procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o 

conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos. As 

provas carreadas pelo autor são suficientes para embasar o seu pedido, 

as quais, somadas à revelia do réu, autorizam a sua condenação. v.v.: O 

prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de 

instrumento público ou particular é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 

5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10243110015092001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013) Ante ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o requerido ao 

pagamento do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com juros de 

mora e correção monetária a partir da citação. Sem custas a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento). P.I.C. Juína-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, Ante a previsão 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, e passo 

a retificar as questões pontuadas na minuta decisória que merecem 

complementação e correção: a) Dessume-se dos autos que o réu admitiu 

ter se omitido quanto ao dever legal e contratual de proceder a 

transferência do veículo FIAT/STRADA FIRE, ano 2004 chassi: 

9BD27801052438415 PLACA: IMI2630, RENAVAN: 848210662, e que além 

de não ter executado a obrigação de fazer ajustada quando da aquisição 

do carro, também deixou de pagar os tributos incidentes sobre a 

posse/propriedade do bem, acarretando a indicação da dívida a protesto e 

a negativação do nome da autora nos bancos de dados de restrição ao 

crédito; b) Sendo assim, evidente que o comportamento do réu é ilícito e 

gera dever de indenizar, além de ser perfeitamente correta a pretensão de 

imposição coercitiva da obrigação de fazer que ele não adimpliu 

voluntariamente; c) Desse modo, antes de se analisar qualquer questão 

pecuniária/indenizatória, é necessário reconhecer o dever do requerido 

em proceder ao cumprimento da obrigação de transferir o bem para sua 

titularidade (artigo 123 da Lei n° 9.503/97), junto ao DETRAN/MT, com 

emissão de novo CRLV e exclusão do registro de propriedade em nome da 

demandante, assumindo todos os ônus dessa transferência, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

valor de venda do bem em veículo, multa essa reversível em favor da 

autora; d) Noutro passo, como restou incontroverso, além de não 

transferir a titularidade do veículo, valendo-se disso, levianamente, deixou 

o réu de pagar os tributos que incidiam sobre a propriedade ostentada e 

isso resultou na cobrança extrajudicial, com protesto de dívida em cartório 

e negativação nos bancos de dados de restrição ao crédito contra a 

autora, em nome de quem o veículo permaneceu registrado, o que, por 

evidente, é fato ilícito gerador do dever de indenizar; e) Comprovada a 

existência do agir ilícito e sua ligação direta com o dano perpetrado à 

autora, caracterizada está a responsabilidade civil, que, limitando-se ao 

pedido, se restringe à indenização pelos danos morais decorrentes de 

toda perturbação causada pelo comportamento do demandado, o que, 

como é de sabença vulgar, deve ser mensurado levando em conta a 

intensidade da ilicitude da conduta e o potencial de ofensividade que ela 

trouxe ao patrimônio pessoal da ofendida; f) Nesses termos, a mim parece 

que o valor pugnado (R$ 19.000,00) é exagerado e sem qualquer 

razoabilidade, razão porque acolho o pedido, mas fixo a indenização em 

R$ 4.000,00 que é 8 vezes o valor que ela teve que arcar com as dívidas 

que não lhe pertenciam, sendo, a meu sentir, mais que suficiente a 

ressarcir todos os infortúnios sofridos com a ação irresponsável do réu, 

devendo sobre tal montante incidir juros de mora e correção monetária nos 

moldes do que definiu a Seção de Dissídios Privados do STJ no REsp nº 

1.132.866/SP, ou seja, juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso, 

e correção monetária, que se faz aplicando o INPC, somente a partir da 

fixação da indenização; Com essas corrigendas, homologo o projeto de 

sentença, e extingo o feito com julgamento de mérito. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001763-97.2019.8.11.0025 REQUERENTE: ALAN MACHADO SANTOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Alan Machado Santos 
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em face de Claro S.A. no qual deixou o credor de promover os atos e 

diligências que lhe competiam quando devidamente intimado para tanto, 

configurando, deste modo, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Relatados, DECIDO. É cediço que no procedimento sumaríssimo 

implantado pela Lei n. 9.099/95, cabe ao titular do direito perseguido nos 

autos estar permanentemente atento no sentido de atender ao 

desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela 

jurisdicional. Na hipótese versanda, deixou o exequente dar impulso ao 

processo, o que implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada 

como desinteresse que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito. 

Diante do exposto, havendo abandono da causa por negligência da parte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000774-62.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ CARLOS GATTO 

REQUERIDO: JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME PROJETO 

DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, 

§ 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença manejado por 

Luiz Carlos Gatto em face de JD Barcelo Comercio de Madeiras LTDA - 

ME, no qual deixou o credor de promover os atos e diligências que lhe 

competiam quando devidamente intimado para tanto, configurando, deste 

modo, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, 

DECIDO. É cediço que no procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 

9.099/95, cabe ao titular do direito perseguido nos autos estar 

permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do 

processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Na 

hipótese versanda, deixou o exequente dar impulso ao processo, o que 

implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada como desinteresse 

que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito. Diante do exposto, 

havendo abandono da causa por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e 

dou fé, que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. JUÍNA, 7 

de janeiro de 2020 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-79.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000013-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000866-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000569-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000114-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000626-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SPERANDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010122-24.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONCHY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para indicar o 

endereço do bem penhorado via sistema Renajud (id. 27422181), a fim de 

viabilizar o cumprimento da r. decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA ARAUJO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para indicar o 

endereço do bem penhorado via sistema Renajud (id. 27422163), a fim de 

viabilizar o cumprimento da r. decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010168-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACY RODRIGUES PARREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para indicar o 

endereço do bem penhorado via sistema Renajud (id. 27459472), a fim de 

viabilizar o cumprimento da r. decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000612-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTENOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Executado(a), através do(a) advogado(a), para, 

querendo, apresentar embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, ante o resultado positivo via 

sistema Bacenjud (id. 27459451).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-03.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-03.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ALEXSANDRO 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010238-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do Administrador Judicial para vistas dos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-85.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-85.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:PATRICIA 

DANTAS DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GONCALO 

DE SOUZA SILVA, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-13.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA TEREZINHA SCATOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1002758-13.2019.8.11.0025. REQUERENTE: VANIA TEREZINHA SCATOLIN 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO com PEDIDO LIMINAR DE 

CANCELAMENTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO E INSCRIÇÃO EM SERASA E 

SPC C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por VANIA 

TEREZINHA SCATOLIN BASÍLIO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Alega o autor, em suma, que não possui nenhum vínculo com a empresa 

ré, porém, foi surpreendido com a existência de débitos no valor total de 

R$ 169,61 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), 

com vencimento para o dia 06/07/2018. Em seguida, consta decisão de 

suspeição por motivo de foro íntimo, determinando a remessa dos autos a 

este juízo (Id. 27644209). Muito bem. Considerando que a negativação do 

nome da requerente se deu em 27/06/2019, ou seja, há QUASE 6 (SEIS) 

MESES atrás, entendo que não se trata de matéria a ser decidida durante 

o plantão diante da ausência de urgência. Assim, POSTERGO a análise do 

pedido liminar para após o recesso forense. Com o retorno do recesso, 

CONCLUSOS para deliberação. CIÊNCIA a parte autora. CUMPRA-SE. 

JUÍNA, 19 de dezembro de 2019. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) Requerente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-73.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CRISTIANE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Executado(a), através do(a) advogado(a), para se 

manifestar acerca do cálculo apresentado pela parte Exequente (id. 

27799188 e ss), prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010205-06.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA OLIVEIRA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Executado(a), através do(a) advogado(a), para se 

manifestar acerca do cálculo apresentado pela parte Exequente (id. 

26713487 e ss), prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000291-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARA ANTUNES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, ante a diligência negativa id. 25923601, prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para, querendo, 

se manifestar acerca da petição id. 27171638 do Executado, prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010343-36.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS LUIZ GALVAO - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção ex vi da regra do art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, que 

estabelece o rito simplificado para as execuções processadas no regime 

dos JECs.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE TORRES COSTA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), para manifestar-se acerca da devolução da carta 

precatória ID. 27530194, prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE COBERDA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano 

de 2019, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na 

sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, onde se 

encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 

13h30min, foi declarada aberta a presente audiência de nos autos da 

Ação de nº 1000487-31.2019.8.11.0025- PJE. Presentes ao ato, o 

requerente João Luis Cardoso Rodrigues, acompanhado por seu 

advogado Dr. Rafael Jerônimo Santos, bem como o requerido José 

Coberda Silva, acompanhado de seu advogado Dr. Antônio Valdenir 

Caliare. As partes, procuradores e testemunhas presentes foram 

cientificadas que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes 

de depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os 

demais registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes 

franqueado o acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, 

foi conferida e atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos 

durante o ato judicial. Colhido os depoimentos pessoais das partes, 

conforme média digital em anexo. O advogado do requerente apresentou 

alegações finais nos termos e fundamentos gravados em mídia digital. O 

MM. Juiz sentenciou de forma oral nos termos e fundamentos gravados 

em mídia digital, cuja parte dispositiva restou assim exarada: “Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o pedido ação de cobrança, a condenar o requerido José 

Coberda Silva, no valor de R$ 11.000,00, com juros de mora desde a data 

da segunda apresentação da cartula (1/12/2016) e correção monetária 

desde a data da emissão no cheque, abatidos um montante de R$ 

4.400,00 pagos pelo devedor, em dezembro de 2016. Sem custas e nem 

honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa 

julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.” 

Nada mais. Encerrou-se às 13:54min encerrasse o presente termo que, 

lido e achado conforme, lido e achado conforme, será lançado nos autos. 

Eu, Amanda Bassani, estagiária de direito, que digitei e lancei. Fabio 

Petengill João Luis Cardoso Rodrigues Juiz de Direito Requerente Rafael 

Jerônimo Santos José Coberda Silva Advogado do Requerente Requerido 

Antônio Valdenir Caliare Advogado do requerido

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001345-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001345-62.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: OI S.A 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais, com pedido de 

antecipação de tutela de urgência, em que o requerente Marcos Rodrigues 

de Souza alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida Telemar Norte Leste e Oi S/A. Afirma o autor que a 

requerida inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão de supostos débitos relacionados a uma linha telefônica pós-paga, 

porém, tal constrição seria indevida, uma vez que nunca 

contratou/adquiriu a linha em questão ou autorizou que alguém fizesse em 

seu nome. Verbera que utiliza serviços da ré na modalidade pré-pago, não 

havendo, portanto, qualquer possibilidade de haver débitos em aberto. Por 

fim, aduz que em decorrência de tal negativação está impossibilitado de 

efetuar compras a prazo, razão por que, em sede emergencial, requer que 

a demandada seja compelida a retirar seu nome dos cadastros de 

restrição de crédito. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não obstante as 

alegações da requerida, de uma breve análise dos documentos carreados 

aos autos pelas telas sistêmicas, pululam dúvidas sobre a plausibilidade 

da argumentação expendida em fase de contestação, porque apesar de 

ter um cadastro em nome do requerente, o endereço apontado é da cidade 

de Fortaleza/CE, sendo que o requerente alega se quer já ter se 

ausentado da cidade de Juína, onde reside desde que nasceu. As 

alegações da reclamada apresentando tão somente telas sistêmicas não 

são suficientes para elidir sua responsabilidade, além do mais, não há, nos 

autos, sequer o suposto contrato que teria sido firmado com a reclamante, 

o que demonstra que a reclamada não se cercou das cautelas 

necessárias quando da contratação de seus serviços. A OI S.A. é 

empresa de grande porte - concessionária dos serviços públicos de 

telecomunicações, e, como tal, deveria adotar as cautelas de praxe, a fim 

de evitar prática como a ocorrida nestes autos. O entendimento 

jurisprudencial majoritário é indene de dúvidas acerca do dever de 

indenizar, no caso de negativação indevida nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida 

manutenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios 

os efeitos nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. 

Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). Ante ao exposto, 

nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução de 

mérito, julgando procedente a pretensão vestibular, para: (a) declarar 

inexistente o débito inscrito nos bancos de dados de restrição ao crédito, 

bem como determinar a baixa da restrição cadastral dos dados da 

demandante junto aos bancos de dados de restrição ao crédito pela dívida 

em debate, cominando multa diária de R$ 250,00 em caso de reiteração da 

anotação ou coisa semelhante; (b) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização, por danos morais, ante a inscrição e manutenção da 

negativação, os quais restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se 

apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais 

causados pela ação ilícita da ré os quais devem ser remunerados, de 

acordo com a jurisprudência atual e pacificada da Seção de Dissídios 

Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP, ou seja, juros de mora desde a 
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data do evento danoso, e correção monetária a partir da fixação do 

quantum indenizatório. Sem custas processuais nem honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 10 de 

janeiro de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL VELOSO RAPOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO BACELAR PEIXOTO OAB - RJ110014 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000960-17.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: EZEQUIEL VELOSO RAPOSA REQUERIDO: SUPER 

PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com inexistência de relação jurídica e indenização por 

danos morais com pedido de tutela de urgência, em que o requerente 

alega, em síntese, que teria sido vítima de golpe praticado por terceiro, 

porque teve seu nome e dados disponibilizados em sites de vendas da 

internet como se vendedor fosse. O autor narra em sua inicial que teria 

feito uma compra on-line pelo site Mercado Livre, na qual informou seus 

dados pessoais, tendo o vendedor se identificado como Gabriel Marzano 

Brito. Assevera que depois do primeiro contato com o comerciário este 

desapareceu e excluiu sua página da rede social ‘Facebook’, assinala que 

acredita que ele tenha usado seus dados e documentos para cometer 

golpes contra terceiros, informando, inclusive o número de seu telefone 

para contato. Assinala que começou receber ligações e reclamações pelo 

celular e em sua página do ‘Facebook’ de pessoas desconhecidas, que o 

cobravam sobre envio de produtos vendidos por ele no site Mercado 

Livre, afirmando que já haviam realizado depósitos dos valores das 

encomendas em conta de sua titularidade junto ao Banco Santander, fatos 

estes que alega desconhecimento. Aduz que na tentativa de cessar a 

fraude praticada em seu nome contra terceiros, entrou em contato com a 

agência de Tangará da Serra/MT, já que teria sido informado que a conta 

era de lá, obtendo a informação que a aludida conta foi aberta de forma on 

line e que não permite qualquer movimentação, apenas depósitos ou 

saques, e que, seu bloqueio poderia ser realizado pelo site 

www.contassuper.com ou por telefone, contudo, não foi possível uma 

vez que não detém senha ou e-mail de acesso para tanto. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A solução da lide é de singeleza impar, afinal, basta ler as 

informações lançadas na tela do sistema eletrônico do controle de 

movimentação bancária mantido pelo réu, para se constatar a falta de rigor 

no preenchimento com dados de documento pessoal para cadastros dos 

clientes, estando o consumidor a mercê da vulnerabilidade. Quer por suas 

condições de fornecedores, atraindo a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, quer pelo fato de serem os destinatários dos lucros da 

atividade empresarial que desempenham, o certo é que o requerido 

responde objetivamente pelos danos causados no exercício de seu mister, 

só se isentando da responsabilidade se demonstrarem a ausência de 

nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido, ou a culpa exclusiva da 

vítima, o que a meu sentir, a vítima não teve culpa, vez que foi lesado pelo 

uso não autorizado de seus dados pessoais. Nestes casos, há a 

incidência da chamada “teoria do risco profissional”, assim definida por 

Miguel Reale: “Pois bem, quando a estrutura ou natureza de um negócio 

jurídico – como o de transporte ou de trabalho, só para lembrar os 

exemplos mais conhecidos – implica a existência de riscos inerentes à 

atividade desenvolvida, impõe-se a responsabilidade objetiva de quem dela 

tira proveito, haja ou não culpa” (Instituições de Direito Civil, 3ª ed., ed. 

Forense, v. 3, pg. 507) E ainda que se argua ter sido o demandado vítima 

de falsário, que se fez passar pelo autor, isso não serve a diminuir ou 

eximir suas responsabilidades, porque tais ocorrências compõem 

elemento de risco da atividade que desempenham. Nessa ordem de ideias, 

está configurada a obrigação de indenizar, na medida em que a requerida, 

contribuiu com sua incúria para a ação ilícita que culminou no dano aqui 

reclamado, o qual, diga-se de passagem, não reclamando provas ou 

demonstrações de sua ocorrência. Posta a questão nesses termos, cabe, 

tão-somente, arbitrar o quantum indenizatório, o que deve ser feito de 

modo prudente e razoável, para não servir de estímulo à portentosa 

indústria de demandas que diariamente desembocam no Judiciário à 

procura de indenizações milionárias, e nem tampouco deixe de reprimir, 

sancionar, desaprovar a prática de comportamentos negligentes e 

danosos, perpetrados cotidianamente por aqueles que atuam no mercado 

consumidor. No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral de montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem 

se amolda à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) declarar a 

inexistência de relação jurídica entre o autor e a requerida, determinando a 

exclusão definitiva de seu nome dos bancos de dados da empresa 

requerida, com relação ao cadastro aqui enfocado; (b) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da 

instituição financeira. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 8 de janeiro de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 8 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000712-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Executado, através do(a) 

Advogado(a), para indicar os dados bancários para levantamento do 

saldo remanescente - R$ 2.536,65 – (dois mil quinhentos e trinta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos). Prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-53.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ANTONIO DEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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TEM O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE AUTORA, NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA QUERENDO, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-53.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ANTONIO DEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

TEM O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE AUTORA, NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA QUERENDO, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-53.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ANTONIO DEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para apresentar 

cálculo atualizado do débito até a data do deferimento da recuperação 

judicial da executada (20/06/2016), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-36.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para apresentar 

cálculo atualizado do débito até a data do deferimento da recuperação 

judicial da executada (20/06/2016), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BATISTA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerente, por intermédio do(a) advogado(a, para se 

manifestar acerca dos documentos apresentados pela parte Requerida 

(id. 26777182), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-61.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MENEZES MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Requerente, através do(a) Advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 26/07/2019 às 13:20.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001526-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRAVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para apresentar 

cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem como 

apresentar requerimento pertinente, prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000740-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI APARECIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para apresentar o 

cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem como 

apresentar requerimento pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para apresentar o 

cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem como 

apresentar requerimento pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001053-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES SILVA DAS NEVES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE SOUZA PADILHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para apresentar o 

cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem como 

apresentar requerimento pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000321-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para, querendo, 

manifestar-se acerca da petição apresentada pela parte Executada (id. 

27690289), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (id. 

27873233), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010519-83.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SERAFINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (id. 

27872586), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-95.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON RAMOS BERNARDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para vistas dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para vistas dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001063-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (id. 

27400648), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-13.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEI BORGES XAVIER STASCZAK (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para vistas dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010132-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MATHIAS FRANTZ (EXEQUENTE)

IRANI SAMPIETRO (EXEQUENTE)

JENIS FERRAZ FRANTZ (EXEQUENTE)

JEANDRO FERRAZ FRANTZ (EXEQUENTE)

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ (EXEQUENTE)

JORGE LUIZ FRANTZ (EXEQUENTE)

MARCOS JOSE FRANTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar os requerentes, através do(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1437 de 2710



Advogado(a), para no prazo de 15 dias dar efetivo impulso ao processo 

executivo, sob pena de suspensão dos autos pelo prazo de 01 ano, com 

posterior remessa dos autos ao arquivo e início da contagem do prazo 

prescricional, nos moldes do que prevê o artigo 921, §§1º e 4º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001670-71.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Intime-se o requerido 

para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de 

mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no 

prazo legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001684-55.2018.8.11.0025 REQUERENTE: CAROLINE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Intime-se o requerido 

para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de 

mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no 

prazo legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NARCIZO ROTTA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/09/2019 às 14 horas. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELESTE MASSOTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001621-93.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA REQUERIDO: SELESTE 

MASSOTTI PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação monitória 

promovida por Expedito Rodrigues Teixeira em face de Seleste Massotti, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 38.050,16 (trinta e oito mil e 

cinquenta reais e dezesseis centavos), decorrentes de onze cheques que 

teriam sidos emitidos pelo requerido. Atermada a reclamação aduzida pelo 

requerente, procedida à citação do réu em 01/10/2019, através de sua 

esposa, foi designada audiência de conciliação, tendo o réu se ausentado 

injustificadamente, o que acarretou na declaração da revelia com os 

reflexos dela decorrentes. Desta feita, com embasamento ao enunciado n° 

5 do FONAJE (Fórum Permanente dos Coordenadores de Juizados 

Especiais do Brasil) que assinala: “A correspondência ou contrafé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor”. Assim, ausente o requerido na audiência, 

deve-se aplicar o artigo 20 da Lei n° 9.099/95, o que implica dizer que a 

parte requerida deverá suportar os ônus de sua inércia, salvo se houver 

nos autos elementos capazes de infirmar as alegações exordiais. Pelo 

exposto, resta incontroverso o fato alegado na inicial, sendo a realização 

de negócio de compra e venda de um imóvel entre as partes sem o devido 

pagamento, bem como o valor inadimplido de R$ 38.050,16 (trinta e oito mil 

e cinquenta reais e dezesseis centavos), já que não foram contestadas 

tais afirmações e não existem provas ou indícios processuais que 

desautorizem a aplicação dos consectários lógicos da ausência de defesa 

constatada. Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem 

delineadas e o demandado é revel, resta evidente a inexistência de 

controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade de dilatação da 

instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do 

princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente 

a lide, nos termos do artigo 355, I, do NCPC, entregando a prestação 

jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, analisando os autos, 

constata-se, com facilidade, que não se desincumbiu o requerido de 

infirmar a tese inicial, porque mesmo citado a se defender, manteve-se 

inerte, o que, a mingua de razões que façam arrefecer a veracidade das 
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alegações iniciais, leva à conclusão de que, de fato, o requerido é 

devedor dos cheques apresentados aos autos. Assim sendo, a junção do 

material probatório, demonstrado por meio de documentos, cheques Id. 

24077205, comprovam e deixam clara a veracidade das alegações do 

requerente. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE 

CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - OCORRÊNCIA - EFEITOS - RECURSO 

PROVIDO. O prazo prescricional para mover ação de execução direta do 

credito se inicia a partir do vencimento da cédula de crédito rural e vence 

em três anos. Expirada a força executiva da cédula rural pignoratícia, 

inicia-se o prazo quinquenal para o manejo da ação de cobrança, por se 

tratar de dívida líquida constante de documento particular, de acordo com 

art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia leva à presunção relativa da veracidade 

dos fatos articulados na inicial, de modo que a ausência de resposta do 

réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, a 

procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o 

conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos. As 

provas carreadas pelo autor são suficientes para embasar o seu pedido, 

as quais, somadas à revelia do réu, autorizam a sua condenação. v.v.: O 

prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de 

instrumento público ou particular é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 

5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10243110015092001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013) Ante ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o requerido ao 

pagamento do valor de R$ 38.050,16 (trinta e oito mil e cinquenta reais e 

dezesseis centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da 

citação. Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando que caso o 

condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento). P.I.C. Juína-MT, 8 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 8 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000331-43.2019.8.11.0025 REQUERENTE: MANOEL MARIANO 

RODRIGUES NETO REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A 

VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). 

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-16.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY DE LOS SANTOS REPISO OAB - RS0016165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010366-16.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ANTONIO GOMES SIMAO 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Manifesta-se o requerido informando que o 

recurso inominado por ele interposto foi totalmente provido na instância 

superior, razão porque, com fundamento no artigo 953, da CNGC, requer a 

restituição do valor recolhido a título de preparo. Em que pese o pedido 

formulado, a teor do que prescreve a Instrução Normativa N.º 02/2011, 

que regulamenta os procedimentos necessários aos processos dos 

Pedidos de Restituição de valores de Taxas e Custas Judiciais, a 

pretensão autoral deverá ser formalizada por meio de requerimento 

dirigido ao Juiz Diretor do Foro e não no bojo dos próprios autos como 

requereu o demandado, razão porque indefiro a pretensão. Ato continuo, 

conforme se dessume dos autos as partes foram cientificadas sobre 

retorno do feito da instância recursal e intimadas para se manifestarem 

sobre eventual cumprimento de sentença, todavia, quedaram-se inertes. 

Nesses moldes, inexistindo custas processuais a serem recolhidas (art. 

55, caput, da Lei nº 9.099/95), nada sendo requerido no prazo de 05 dias, 

promova-se o arquivamento definitivo do presente feito, com as baixas e 

registros cabíveis. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001670-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 
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25/01/2019 às 13h20min.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001056-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE BERTUSSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001056-66.2018.8.11.0025 AUTOR(A): CLAUDIO JOSE BERTUSSE REU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO GROSSO PREVIDENCIA – 

MTPREV VISTOS. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido 

em face da Fazenda Pública Municipal, no bojo da é fácil perceber que os 

cálculos de liquidação de Id. 26190321 são divergentes do regramento 

legal que estabelece a correção dos débitos da Fazenda Pública. É 

sempre preciso recordar que débitos da Fazenda Pública são atualizados 

por lei especial e não devem ser remunerados como se créditos 

particulares fossem, ou seja, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei 

n. 9.494/97, débitos da Fazenda Pública que não possuam caráter 

tributário ou previdenciário, devem ser corrigidos por juros de mora 

aferíveis pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e 

correção monetária pelo IPCA-E e nada disso foi observado na hipótese. 

Sendo assim, refaça a exequente os cálculos de liquidação, aplicando os 

índices legais de correção da dívida pública, no prazo de 15 dias e, 

empós, intime-se a Fazenda Pública, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Não havendo 

manifestação no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Na hipótese de ser apresentada impugnação, intime-se a 

parte exequente para se manifestar. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001560-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA FRANCIELI MARTINS BAVARESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001560-09.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: POLIANA FRANCIELI MARTINS 

BAVARESCO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido em face da 

Fazenda Pública Municipal, no bojo da é fácil perceber que os cálculos de 

liquidação de Id. 25456046 são divergentes do regramento legal que 

estabelece a correção dos débitos da Fazenda Pública. É sempre preciso 

recordar que débitos da Fazenda Pública são atualizados por lei especial e 

não devem ser remunerados como se créditos particulares fossem, ou 

seja, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, débitos da 

Fazenda Pública que não possuam caráter tributário ou previdenciário, 

devem ser corrigidos por juros de mora aferíveis pelo índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo 

IPCA-E e nada disso foi observado na hipótese. Sendo assim, refaça a 

exequente os cálculos de liquidação, aplicando os índices legais de 

correção da dívida pública, no prazo de 15 dias e, empós, intime-se a 

Fazenda Pública, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Não havendo manifestação no 

prazo legal, tornem os autos conclusos para deliberações. Na hipótese de 

ser apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para se 

manifestar. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001477-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NASCIMENTO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001477-90.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MAURICIO NASCIMENTO 

MACHADO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS KELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM LOPES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LEDIO TEIXEIRA DE FARIA (TESTEMUNHA)

DIEIMESON SOARES ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/08/2019 às 15 horas. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS KELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM LOPES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LEDIO TEIXEIRA DE FARIA (TESTEMUNHA)

DIEIMESON SOARES ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/08/2019 às 15 horas. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FERREIRA BISPO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000619-25.2018.8.11.0025. 

REQUERENTE: MARIA DA SILVA, LETICIA DA SILVA REQUERIDO: 

EVERTON FERREIRA BISPO PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Conforme se dessume dos autos, o acordo firmado entre as partes foi 

devidamente cumprido, conforme manifestação de Id. 25515533. Por tais 

razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Custas nos termos do acordo. Após o trânsito em julgado, 

recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 15 de janeiro de 2020. 

Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 15 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000331-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/04/2019 às 14h20min. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-16.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY DE LOS SANTOS REPISO OAB - RS0016165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

TEM O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE AUTORA, NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA QUERENDO, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001467-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA (EXECUTADO)

MARCELO YUJI YASHIRO (EXECUTADO)

MARIA LUIZA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001467-46.2017.8.11.0025 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: MARIA LUIZA VASCONCELOS EXECUTADO: MARCELO YUJI 

YASHIRO, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA Vistos etc... Sobre a exceção 

de pré-executividade oposta pelo devedor, manifeste-se o credor, no 

prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1441 de 2710



MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000206-75.2019.8.11.0025 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXEQUENTE: DEBORA APARECIDA DA SILVA 

MACHADO VISTOS. Trata-se de cumprimento de sentença objetivando a 

excussão da multa por litigância de má-fé arbitrada em desfavor da parte 

autora. Intimada para cumprir voluntariamente a obrigação exequenda, a 

devedora se manifestou no Id. 25610548, requerendo o parcelamento do 

débito exequendo, nos moldes do artigo 916 do CPC. Em que pese o 

requerimento formulado, a modalidade de parcelamento requerida pela 

devedora se trata de incidente típico das execuções de título extrajudicial, 

sendo expressamente vedada utilização de tal instituto nas execuções 

que tenham como fundamento títulos executivos judiciais, conforme 

previsto no §7º do artigo 916, do CPC. Doutra banda, tratando-se de direito 

disponível, ante a evidente intenção do devedor em satisfazer o débito 

exequendo, objetivando garantir maior efetividade à tutela jurisdicional 

executória, determino a intimação do credor para que, no prazo de 05 

dias, informe se possui interesse em aceitar a proposta de parcelamento 

formulada, declinando na oportunidade os termos da avença que entende 

pertinente. Em caso positivo, tornem os autos conclusos para 

homologação. Não havendo concordância entre as partes, ou ainda, 

transcorrendo o prazo sem qualquer manifestação, em igual prazo, deverá 

o credor se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001437-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001437-40.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: GILMAR DA CRUZ E SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... Ante ao teor da 

manifestação do executado no Id. 24915601, intime-se o exequente para 

informar se deseja abrir mão do valor excedente ao teto da RPV ou se 

deseja que a execução siga o rito dos Precatórios, no prazo de 10 dias. 

Cumprida a determinação anterior, tornem os autos conclusos para 

manifestação. Às providências. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MEDEIROS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/08/2019 às 14:20. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente dos termos da decisão 

(id. 20523927), bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/07/2019 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010421-98.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON KUHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Executado, através do(a) 

Advogado(a), para se manifestar acerca do calculo (ID 27799892 e ss), 

apresentado pela parte exequente, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 32460 Nr: 996-33.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA WAGNER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Doutro lado, a ladainha narrada na contestação apresentada pelo sócio 

da devedora deveria ser suscitada em sede de embargos à execução, 

não cabendo análise de tais alaridos antes que se garanta o juízo, o que 

ele confessadamente não faz, impedindo, assim, que se conheçam de 

matérias que demandam dilação probatória e, portanto, não são 

cognoscíveis de ofício pelo juízo, reclamando garantia da execução para 

que sejam analisadas.Independente disso, todo alarido defensivo se 

prende em supostos danos que o executado sofreu com a má germinação 

de sementes vendidas pela exequente, mas em momento algum se 

encontra contestação do montante cobrado na execução, o que já é 

suficiente a concluir que o irrisório valor liberado após constrição judicial, 

nada tem de abusivo ou violador das prerrogativas processuais da parte, 

não havendo nulidade nenhuma a ser analisada neste particular.Por fim, 

constata-se que a executada (Madeireira Wagner Ltda. – ME) acabou por 

apresentar nova manifestação contra a execução, agora afirmando que 

os títulos que a aparelham estão prescritos, matéria que, como é sabido, 

comporta discussão em sede de exceção de pré-executividade, razão 

porque, determino seja o exequente intimado a se manifestar sobre os 

argumentos trazidos na exceção, no prazo de 5 dias, salientando que 

todas as questões, a incidental e a exceção, serão decididas na audiência 

já designada.Intimem-se as partes e seus procuradores.Providências 

necessárias.Juína/MT, 18 de dezembro de 2.019. FABIO PETENGILL,Juiz 
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de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31241 Nr: 55-83.2006.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON DE MEDEIROS LOPES, G. DE M. 

LOPES & CIA LTDA- ME (TUCUNARE TURISMO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o credor para justificar e 

esclarecer acerca da existência ou não de ação de execução distribuída 

em meio eletrônico. Bem como manisfetar-se acerca de eventual 

prescrição do crédito exequendo, ante ao largo tempo de tramitação sem 

efetividade, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120203 Nr: 1517-26.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET SANT'ANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte exequente para se 

manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar 

da Presidência - DAP, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40674 Nr: 298-56.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PALCZUK, TEREZA APARECIDA PALCZUK, 

ROSENILDA PALCZUK, CELIA PALCZUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE FREITAS FAGUNDES, SIDNEY JOSÉ 

LUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Em cumprimento a determinação retro tem o presente a finalidade de 

INTIMAR os exequentes, na pessoa de seu advogado, para que impulsione 

o feito no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115698 Nr: 6838-76.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e nos termos do art. 487, I, do NCPC, extingo o 

processo, com apreciação de mérito, para JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, denegando a autora as prestações materiais de saúde 

reclamadas na inicial, porque não comprovou a alegada urgência na 

realização do procedimento cirúrgico pleiteado, revogando a tutela 

provisória deferida em sede de cognição sumária.Por se tratar de ação 

civil, isento o autor do pagamento de custas ou honorários (artigo 18 da 

Lei nº. 7.347/85).Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C. ”A fim de se evitar engano ou dúvida quanto a 

sentença correta, determino o desentranhamento do julgado de fls. 

22/246, mediante termo nos autos.Intimem-se. Às providências.Juína/MT, 

19 de dezembro de 2019.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47222 Nr: 827-41.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ - LOJAS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228.516

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte exequente, na pessoa de 

advogado, para manifestar-se quanto a devolução da Carta Precatória, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96156 Nr: 4544-22.2013.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA COELHO, ROMEU COSTA CURTA, 

NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETICIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Autos nº 4544-22.2013.811.0025 (Cód. 96156)

EMBARGANTE: Estado de Mato Grosso

EMBARGADO: Marina Coelho

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Cumpra-se a decisão prolatada nos autos em apenso, transladando as 

peças processuais do presente feito para o processo principal, com 

posterior remessa destes ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo.

Após, previamente ao cumprimento da ordem de penhora na conta 

bancária dos executados, considerando que ainda não houve 

determinação judicial para cumprimento voluntário do débito, intimem-se os 

devedores para cumprirem a sentença no que se refere aos honorários 

devidos ao procurador da fazenda pública, prazo de quinze dias, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de 

mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso o devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante 
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discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor.

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial.

 Às providências.

Juína/MT, 19 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119826 Nr: 1303-35.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO DOS SANTOS CAMERAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o (a) advogado (a) do (a) autor 

(a) do fato, que os autos em questão, já foram desarquivados, e 

encontram-se neste cartório aguardando carga no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido esse prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149052 Nr: 4568-40.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 "(...) Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, não 

havendo qualquer alteração do cenário fático já analisado, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, fazendo referência “per 

relationem” às decisões acima citadas.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.Juína/MT, 20/12/2019.VAGNER DUPIM DIASJuiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109557 Nr: 2367-17.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Processo n°: 2367-17.2015.811.0025 (Cód. 109557)

Autor do fato: Ivo Miranda

Vítima: Meio Ambiente

Termo Circunstanciado

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que firmada e homologada transação 

judicial (fls. 81), cujas condições consistiam em: (a) comparecimento 

bimestral do acusado para justificar atividades e corroborar endereço; (b) 

proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 30 dias sem 

autorização do juízo; (c) apresentação do PRADE e abertura do CAR 

sobre a área degradada, aportou certidão ministerial assinalando que o 

transacionante compareceu àquele órgão pugnando pela modificação da 

condição pactuada na alínea “c” (apresentação do PRADE e inscrição da 

terra no CAR), porque a terra teria sido alienada a terceiro, o que 

dificultaria o cumprimento da obrigação de fazer, sugestionando que a 

obrigação fosse convolada em multa pecuniária, reversível em favor do 

Fundo Municipal Ambiental.

Comprovada a alienação da área em 2017, mas sem que tenha havido 

prova alguma de regeneração ou recomposição do dano ambiental, 

intime-se o órgão ministerial a manifestar aquiescência com o pedido de 

conversão da condição pactuada, bem como esclarecer se já houve a 

quitação da tal multa pecuniária, para que se possa aferir o cumprimento 

ou não das condições objetivamente pactuadas como requisito para 

extinção da ação penal em comento.

Empós, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 07 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 148963 Nr: 4505-15.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CALAZANS DE SOUZA, MARCIO 

MAURICIO PEIXOTO, EDUARDO FREITAS, DOUGLAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Processo n°: 4505-15.2019.811.0025 (Cód. 148963)

Autores do fato: Jeferson Calazans de Souza e Outros

Vítima: Conceição de Maria Cruz Ramos

Termo Circunstanciado

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que designada a audiência a que alude 

os arts. 72 e seguintes da Lei n. 9.099/95, deixou o órgão ministerial de 

ofertar proposta de transação nem tampouco formulou pedido de 

arquivamento do TCO, porque identificou hipótese de incompetência 

absoluta do JECRIM, já que se cuida de crime atribuído a militares, o que, 

na dicção do art. 9º, II, do Código Penal Militar, com a redação que lhe deu 

a Lei nº 13.491/2017, atrai a competência da Justiça Militar já que crime 

militar passou a abranger todas as infrações penais tipificadas na 

legislação extravagante quando praticadas por militares em situações que 

se amoldam a uma das alíneas do referido dispositivo legal, como é o caso 

em riste.

 Assim, declino de competência e determino a remessa dos autos à Vara 

Penal Militar a que estejam jurisdicionados os bombeiros ora indiciados.

Transitada em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Ciência ao MP.

Às providências.

Juína/MT, 07 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 150324 Nr: 5408-50.2019.811.0025
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFMES, WSS, VBR, RRDCS, RAPB, WSDS, EDOMPDS, 

CWP, MTC, MBDSLPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, curvando-me à orientação esculpida no Enunciado n. 

53/FONAJE, segundo a qual a denúncia só deve ser recebida após a 

defesa preliminar prevista no art. 81 da Lei de regência do JECRIM, 

adaptando o rito especial do art. 519 do CPP ao sistema da Lei n. 9.099/95, 

designo audiência preliminar para o dia 24 de janeiro de 2020, às 15h30, a 

fim de que se possa permitir as partes a transação penal a que alude o 

art. 89 da Lei 9.099/95, perfeitamente aplicável às ações penais privadas, 

verbis:O Superior Tribunal de Justiça, em remansosos julgados considera 

crível o sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) nas ações penais 

privadas, cabendo sua propositura ao titular da queixa-crime. 4. A 

legitimidade para eventual proposta de sursis processual é faculdade do 

querelante. Ele decidirá acerca da aplicação do benefício da suspensão 

condicional do processo nas ações penais de iniciativa, exclusivamente, 

privada. 5. Ordem denegada. (STJ, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de 

Julgamento: 01/03/2011, T5 - QUINTA TURMA).Dessarte, cite-se o 

querelado para comparecer à audiência, no endereço indicado na exordial 

acusatória, salientando que a denúncia será ou não recebida se infrutífera 

a tentativa de transação penal e, após apresentação da defesa preliminar, 

o que poderá ser feito por petição nos autos ou oralmente, até a 

realização do ato judicial acima designado.Decreto, ante a natureza da 

relação litigiosa, o segredo de justiça sobre a tramitação do feito, devendo 

a Secretaria providenciar o registro do sigilo e a liberação das habilitações 

no sistema aos autorizados.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Ciência ao MP.Às providências.Juína/MT, 07 de janeiro 

de 2020.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 138932 Nr: 2694-54.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VALDENIR CALIARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Autos nº: 2694-54.2018.8.11.0025 (Código: 138932)

Autor do Fato: Antonio Valdenir Caliare

V I S T O S,

 Lavrado o presente TCO, foram os envolvidos encaminhados a este 

Juizado Especial Criminal, sendo designada a audiência preliminar a que 

alude o art. 70 e seguintes da Lei n. 9.099/95, que não foi perfectibilizada, 

ante ao pedido de diligências formulado pelo Parquet.

Procedida a oitiva da testemunha apontada, os autos tramitaram entre 

DelPol e Ministério Público sem qualquer ato processual praticado, razão 

porque há de ser aplicada a regra procedimental prevista na Lei n. 

9.099/95 e designada, com prontidão, a audiência a que alude a norma do 

art. 72 da Lei dos Juizados Especiais Criminais.

Intime-se o acusado e o Parquet da data do ato a ser realizado.

Às providências.

Juína/MT, 13 de junho de 2019.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138932 Nr: 2694-54.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VALDENIR CALIARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Processo n°: 2694-54.2018.811.0025 (Cód. 138932)

Autor do fato: Antônio Valdenir Caliare

Vítima: A Administração Pública

Termo Circunstanciado

VISTOS.

De análise aos autos, verifica-se que em audiência preliminar o Parquet 

ofereceu propostas alternativas de transação penal ao denunciado, sendo 

aceita a terceira proposta (doação de sangue por duas vezes mais 

prestação pecuniária de R$ 1.000,00, destinada ao Conselho da 

Comunidade), conforme fls. 45/46.

Sem nenhuma justificativa, pugnou o indiciado pela substituição da 

condição transacionada, pugnando, ainda, que o valor da pena pecuniária 

incluído na proposta que pretendia fosse substituída (R$ 2.000,00 

destinados ao CONSEG), fosse compensado com créditos que possui 

junto ao Estado pela atuação como defensor dativo.

O Ministério Público se manifestou parcialmente favorável ao pedido de 

substituição, anuindo com a troca da doação de sangue pelo aumento da 

prestação pecuniária a ser paga pelo transacionante, mas recusando 

qualquer plausibilidade no pedido de compensação da pena com créditos 

advocatícios que o indiciado possua em relação à Administração Pública 

estadual, já que se tratam de verbas de origem distintas, de destinação 

absolutamente diferenciada e sem qualquer marco de identidade entre 

credor e devedor que justificasse a adoção desse meio de extinção de 

dívidas.

Desse modo, defiro a substituição das condições da transação, mas 

dentro dos limites propostos pelo Parquet, rejeitando veementemente 

qualquer possibilidade de compensação de pena de natureza penal com 

crédito de natureza civil, devendo o autor do fato comprovar a quitação 

dos R$ 2.000,00, em até 08 vezes de R$ 250,00, depositáveis em favor do 

Conselho de Segurança de Juína, pena de prosseguimento da ação penal.

Vistas ao MP. Se comprovado o recolhimento da obrigação, conclusos 

para extinção; inadimplente o indiciado, encaminhe-se ao Parquet para que 

requeira o que de direito.

Ciência ao indiciado.

Às providências.

Juína/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 34369 Nr: 2896-51.2006.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GONÇALVES DE 

MORAES FILHO - OAB:

 Processo nº: 2896-51.2006.811.0025 (Código: 34369)

Exequente: José Mazieri

Executada: Fazenda Pública Estadual

VISTOS,

Cuida-se de cumprimento de sentença do édito decisório proferido na 

ação indenizatória proposta pelo credor em face do Estado de Mato 

Grosso, sentença publicada em junho de 2009, pelo juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Juína/MT, a qual, depois de longo tempo de tramitação da 
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execução (iniciada a mais de uma década), entendeu por declinar a 

competência para processamento da execução, escudando seu 

entendimento na decisão exarada no IRDR nº 85.560/2016(URV).

Feita essa resenha fática, a mim parece clara a necessidade do juízo de 

origem, antes do declínio, enfrentasse o tema atinente à extensão e os 

limites da decisão de declínio da competência, uma vez que, segundo o 

art. 516, II, do Código de Processo Civil “o cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição”, e, sendo assim, ou é nulo todo procedimento judicial, porque 

desenvolvido e sentenciado por juízo incompetente, ou o cumprimento de 

sentença tem que se processar no juízo de origem.

Ante ao exposto, suscito conflito negativo de competência, indicando 

como competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, 

determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para processamento e julgamento.

Às providências.

Juína/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99025 Nr: 436-13.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 436-13.2014.8.11.0025 (cod. 99025)

Exequente: Alexandre Herrera de Oliveira

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fl. 60/v, que aplicando o entendimento sufragado 

no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do juízo 

especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e concordância com 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser expedida a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 08 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110043 Nr: 2594-07.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2594-07.2015.8.11.0025 (cod. 110043)

Exequente: Hilonês Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fl. 85/v, que aplicando o entendimento sufragado 

no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do juízo 

especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e concordância com 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser expedida a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 08 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 122016 Nr: 2620-68.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2620-68.2016.8.11.0025 (cod. 122016)

Exequente: Marlene Fernandes dos Santos

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fl. 69/v, que aplicando o entendimento sufragado 

no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do juízo 

especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e concordância com 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser expedida a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 08 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23903 Nr: 486-64.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APARECIDO MIQUELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É preciso que se reforce sempre que o procedimento sumaríssimo criado 

na Lei n. 9.099/95 não foi idealizado nem estruturado para assumir os 

meandros de formalidade e complexidade das ações ordinárias, inclusive 

no âmbito executório, razão porque arrastando-se o feito por mais de 20 

anos sem efetividade e nem interesse real das partes, a medida mais 

escorreita é mesmo a extinção da execução, sem apreciação de mérito, 

nos termos do art. 53, § 4º da Lei dos Juizados Especiais.Desse modo, 

EXTINGO a execução, determino a devolução dos documentos que a 

aparelham ao credor para, não tendo havido a prescrição de seu direito de 

crédito, excuti-la sob o rito ordinário, já que é incompatível com o 

procedimento sumaríssimo execução sem indicação do paradeiro do 

devedor e de seus bens.Sem custas nem honorários.Publique-se, e após 

o trânsito em julgado, arquive-se definitivamente. Às providências.Juína, 

09 de janeiro de 2.020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 150219 Nr: 5314-05.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZANE DE SOUZA - 

OAB:27155

 Autos nº 5314-05.2019.811.0025 (Código: 150219)

Autor do fato: Jaqueline Silva de Oliveira

Vitima: Henrique Marques Cardoso

TERMO CIRCUNSTACIADO

VISTOS.

Designada audiência preliminar, apresentada proposta de transação pelo 

Parquet, a oferta foi recusada pela indiciada, que, ademais, requereu o 

reconhecimento da existência da chamada conexão intersubjetiva por 

reciprocidade, já que, alegadamente, no mesmo contexto fático, a suposta 

autora do fato aqui discutido (crime de injúria em face da vítima Henrique 

Marques Cardoso), teria sido vítima do delito tipificado no art. 147 do CP 

(ameaça) cometido pelo suposto injuriado contra ela.

Desse modo e porque os TCOs realmente registram dois fatos ocorridos, 

supostamente, no mesmo contexto de espaço e tempo, seria possível 

aventar do cabimento da conexão suscitada pela ora indiciada, mas a 

questão não se resolve de modo simples, exatamente porque um dos 

delitos se processa mediante representação criminal da própria vítima 

(ação penal privada) e, malgrado haja na doutrina pátria vozes afirmativas 

da possibilidade da concomitância de legitimação para a ação penal (ação 

penal adesiva na dicção doutrinária), tal hipótese não é sufragada pela 

jurisprudência pátria, razão pela qual, se mostra impossível o 

reconhecimento da conexão processual penal na hipótese.

Dito isso, o processamento do presente TCO está condicionado ao 

exercício do direito de representação criminal pela vítima, que deve ser 

cientificada de tal necessidade e da marcha ininterrupta do prazo 

decadencial delineado no art. 103 do CP.

Aguarde-se, então, o decurso do prazo decadencial ou o oferecimento da 

queixa-crime e, após, conclusos, para extinção ou designação de 

audiência para recebimento da queixa.

Às providências.

Juína/MT, 9 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43459 Nr: 2944-39.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO ANTUNES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO AFONSO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 Tem o presente a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advodados, acerca do retorno dos autos do 2º grau.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34410 Nr: 2925-04.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARQUES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHENER HEBART RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Ferreira de 

Pinho - OAB:9178-A

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte exequente, na pessoa de 

seus advogados, acerca do BACENJUD negativo e do RENAJUD positivo 

porém com restrições para que dê impulsionamento à execução, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que a intimação anteriormente realizada 

para intimar do despacho que realizou as referidas penhoras não 

acompanhou os espelhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 147906 Nr: 3786-33.2019.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALIDIO SCHANNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 3786-33.2019.8.11.0025 (Código: 147906)

Recorrente: Validio Schanne

Recorrido: O próprio juízo (Juizado Especial Criminal da Comarca de 

Juína/MT)

VISTOS, etc.

Trata-se de “recurso inominado” aviado com fulcro no art. 42 da Lei n. 

9.099/95, de aplicação restrita às ações civis que tramitam sob o rito 

sumaríssimo, por meio do qual pretende o recorrente atacar e reformar a 

decisão que denegou o pedido incidental de restituição de bem apreendido 

em ação da fiscalização ambiental que acabou por resultar na constrição 

do veículo que afirma ser de sua propriedade e que estaria erroneamente 

apreendido.

Diretamente ao ponto, é necessário recordar que o único recurso 

legalmente previsto para o processo penal sumaríssimo é aquele 
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destacado no art. 82 da Lei n. 9.099/95, isto é, a apelação, cujas 

hipóteses de cabimento são restritamente enumeradas no aludido 

dispositivo legal (decisão de rejeição da denúncia ou queixa; sentença 

condenatória ou absolutória; decisão de não homologação da transação 

penal), razão porque, a meu sentir, inexiste motivos para o processamento 

seja do recurso inominado, seja da apelação, porque manifestamente 

inadmissíveis.

Relembre-se que na eventualidade de não existir remédio processual a 

atender os interesses da parte, é pacífico na jurisprudência a possiblidade 

do manejo da ação mandamental como remédio heroico a possibilitar ao 

litigante o acesso às instâncias jurisdicionais superiores, não havendo 

possibilidade de alargar o sistema recursal, admitindo processamento de 

recursos fora do âmbito de delimitação eleito pelo próprio legislador.

Por conseguinte, não recebo o recurso inominado apresentado pelo 

recorrente e determino o arquivamento definitivo do presente incidente.

Publique-se.

 Cumpra-se na integralidade, expedindo-se o necessário.

 Juína (MT), 13 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 143771 Nr: 859-94.2019.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE 

JUÍNA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 859-94.2019.811.0025 (Código: 143771)

Requerente: Wilson Alves Garcia

V I S T O,

 Havendo certidão atestando que o veículo apreendido foi restituído ao 

requerente, mesmo sem pagamento dos débitos administrativos que 

possuía junto ao DETRAN/MT, e porque a cobrança de tais dívidas é 

matéria extrapenal, determino o arquivamento definitivo do incidente, com 

as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juína/MT, 13 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110775 Nr: 2949-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2949-17.2015.8.11.0025 (cod. 110775)

Exequente: Antônio Valdenir Caliare

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 1ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fl. 54/v, que aplicando o entendimento sufragado 

no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do juízo 

especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e concordância com 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, entretanto, conforme petição de fl. 59 e 

reiterada às fls. 61, apontou – com razão – o Estado/devedor uma erro 

formal na RPV, que indica como devedor o Estado de MT, mas aponta 

como credor outro advogado da região, que não o titular do crédito 

exequendo.

Sendo assim, comprovado o erro na identificação do credor no ofício 

requisitório de fls. 53, determino seja corrigido o erro e emitido novo ofício 

requisitório, sem as imperfeições indicadas, encaminhando-se ao ente 

público devedor para que efetue o pagamento, no prazo legal.

Ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 13 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111058 Nr: 3087-81.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3087-81.2015.8.11.0025 (cod. 111058)

Exequente: Nader Thomé Neto

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fl. 73/v, que aplicando o entendimento sufragado 

no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do juízo 

especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e o credor anuiu com 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, restando silente o executado, razão 

pela qual, deve ser expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos 

termos do art. 535, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor 

para que efetue o pagamento, no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 13 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122011 Nr: 2615-46.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº: 2615-46.2016.8.11.0025 (cod. 122011)

Exequente: Rafael Gil Silva

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Acolhidos os embargos de declaração vertidos pelo executado, para 

determinar a correção dos cálculos de liquidação que haviam sido 

apresentados pelo próprio credor sem observar o regramento específico 

definido na Lei n. 9.494/97 para atualização das dívidas públicas em juízo, 

de forma extemporânea e incompreensível, o credor sem apresentar a 

conta de liquidação de forma correta, limitou-se a ‘concordar com os 

cálculos apresentados pelo Estado’, como se eles existissem, revelando 

seu completo desinteresse na efetiva realização da execução em 

comento.

Desse modo, intime-se o exequente a, no prazo de 48h, apresentar a 

conta de liquidação, na forma como determinada na decisão de fls. 50/52, 

sob pena de extinção, por desídia.

Às providências.

Juína (MT), 13 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 150241 Nr: 5335-78.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RAMOS BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 5335-78.2019.811.0025 Código: 150241

Autor do Fato: Roberto Ramos Bernardo

Vítima: Meio Ambiente

V I S T O S,

 Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Em audiência preliminar realizada perante o Juizado Especial Criminal 

(JECRIM) desta Comarca, o representante do órgão ministerial apresentou 

proposta de transação penal, e o suposto autor do fato aceitou a segunda 

proposta de transação penal oferecida.

 Considerando satisfeitas as exigências legais e tendo em vista a 

manifestação inequívoca da vontade do suposto autor do fato, 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, a proposta 

de transação penal sugerida em audiência pelo representante do Ministério 

Público, que fica fazendo parte integrante desta, a iniciar-se após a 

intimação da homologação do acordo.

Cumpridas todas as condições estabelecidas no termo de composição 

venham conclusos para analise e extinção.

 Havendo inadimplemento das condições abra-se vistas ao Parquet.

Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, FIXO em 

seu favor, honorários dativos no montante de 0,5 URH’S da tabela atual da 

OAB.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, ás 

providências.

Juína/MT, 18 de dezembro de 2019.

Haline Turino

Juíza Leiga

V I S T O S,

 HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se.

 P.I.C.

 Juína/MT, 18 de dezembro de 2019

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132695 Nr: 4260-72.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOAN DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Processo n° 4260-72.2017.811.0025 Código: 132695

Autor do fato: Adoan dos Santos Oliveira

Vítima: A incolumidade Publica

Termo Circunstanciado

V I S T O S,

 Formulada proposta de suspensão condicional do processo que, apesar 

de aceita pelo réu, não foi cumprida e havendo pedido expresso de 

prosseguimento da ação penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 13h30min.

 Intime-se o acusado, bem como seu advogado, e as testemunhas para 

que compareça à solenidade.

Ciência ao MP.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135682 Nr: 307-66.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PEREIRA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20.203/0

 Processo n° 307-66.2018.811.0025 Código: 135682

Autor do fato: Paulo Cesar Pereira de Camargo

Vítima: Beatriz Siqueira Lopes

Termo Circunstanciado

V I S T O S,

 Formulada proposta de suspensão condicional do processo que, apesar 

de aceita pelo réu, não foi cumprida e havendo pedido expresso de 

prosseguimento de ação penal, Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 15h00min.

 Intime-se o acusado, bem como seu advogado, e as testemunhas para 

que compareça à solenidade.

Ciência ao MP.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149962 Nr: 5181-60.2019.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZOLEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19390/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5181-60.2019.811.0025 Cód. 149962

QUERELANTE: Zoleide Vieira da Silva

QURELADO: Rosana Dutra da Silva

QUEIXA-CRIME

VISTOS.

Queixa-Crime oferecida por Zoleide Vieira da Silva em face de Rosana 

Dutra da Silva, ambas devidamente qualificadas nos autos, imputando-lhe 

a prática do delito previsto no artigo 140 (injúria) do Código Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 

2020 às 14h00min.

Cite-se a acusada para que compareça à solenidade, advertindo-a que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação.

Intimem-se, ainda, os querelantes, por meio de seu advogado e as 

testemunhas indicadas na peça inicial.

Na audiência, a queixa-crime será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Às providências.

Juína/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 142959 Nr: 242-37.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA ANDRADE SILVA - 

OAB:OAB/MT 25.229/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Autos n°: 242-37.2019.811.0025 (Código: 142959)

Autor do Fato: Wilson Alves Garcia

V I S T O,

 Determinado o arquivamento do presente TCO por ausência de tipicidade 

do fato atribuído ao acusado, acha-se pendente de intimação a decisão 

extintiva, porque segundo a certidão de fls. 42/v, o meirinho não localizou 

nem autor nem vítima.

Constatando que nos autos em apenso (id. 143771) o autor dos fatos 

possui advogado constituído e indicou seu paradeiro e telefone, intime-se 

o increpado da decisão extintiva, por meio de seu advogado e via telefone 

e, após, arquive-se o feito em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juína/MT, 13 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146138 Nr: 2533-10.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 Tem o presente a finalidade de intimar a advogada do autor do fato, para 

comprovar o pagamento da última parcela de prestação pecuniária, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120096 Nr: 1457-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:12.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1457-53.2016.8.11.0025 (cod. 120096)

Exequente: Gleison Queiroz de Souza Furquim

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de honorários proposta pela parte exequente 

acima qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso e que após seu 

regular processamento, encontrou seu desiderato, ante à comprovada 

liquidação do débito exequendo representado na Requisição de Pequeno 

Valor devidamente adimplida pelo executado (fls. 53).

Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor do exequente transferindo o valor para a 

conta bancária indicada às fls. 52.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ-MT.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 16 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118432 Nr: 511-81.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 511-81.2016.8.11.0025 (cod. 118432)

Exequente: Marli Gaspari Câmara

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de pequeno valor em face da Fazenda Pública que 

mesmo após expedido o ofício requisitório de pagamento nos moldes 

legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, que, ademais, instado a 

manifestar interesse na inclusão do processo na Semana Nacional de 

Conciliação, manteve-se igualmente omisso, demonstrando desinteresse 

na composição amigável do litígio.

Sendo assim, decorrido tempo bem superior ao previsto em lei para 

quitação da RPV, manifeste-se a credora, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, dando impulso efetivo à ação, sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109158 Nr: 2166-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2166-25.2015.8.11.0025 (cod. 109158)

Exequente: José Carlos Pereira de Lima

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 103/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e concordância com 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser expedida a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121266 Nr: 2151-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2151-22.2016.8.11.0025 (cod. 121266)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de pequeno valor em face da Fazenda Pública que 

mesmo após expedido o ofício requisitório de pagamento nos moldes 

legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, que, ademais, instado a 

manifestar interesse na inclusão do processo na Semana Nacional de 

Conciliação, manteve-se igualmente omisso, demonstrando desinteresse 

na composição amigável do litígio.

Sendo assim, decorrido tempo bem superior ao previsto em lei para 

quitação da RPV, manifeste-se a credora, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, dando impulso efetivo à ação, sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122480 Nr: 2907-31.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2907-31.2016.8.11.0025 (cod. 122480)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de pequeno valor em face da Fazenda Pública que 

mesmo após expedido o ofício requisitório de pagamento nos moldes 

legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, que, ademais, instado a 

manifestar interesse na inclusão do processo na Semana Nacional de 

Conciliação, manteve-se igualmente omisso, demonstrando desinteresse 

na composição amigável do litígio.

Sendo assim, decorrido tempo bem superior ao previsto em lei para 

quitação da RPV, manifeste-se a credora, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, dando impulso efetivo à ação, sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112071 Nr: 3620-40.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3620-40.2015.8.11.0025 (cod. 112071)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de pequeno valor em face da Fazenda Pública que 

mesmo após expedido o ofício requisitório de pagamento nos moldes 

legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, que, ademais, instado a 

manifestar interesse na inclusão do processo na Semana Nacional de 

Conciliação, manteve-se igualmente omisso, demonstrando desinteresse 

na composição amigável do litígio.

Sendo assim, decorrido tempo bem superior ao previsto em lei para 

quitação da RPV, manifeste-se a credora, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, dando impulso efetivo à ação, sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1451 de 2710



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102151 Nr: 3063-87.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3063-87.2016.8.11.0025 (cod. 102151)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de pequeno valor em face da Fazenda Pública que 

mesmo após expedido o ofício requisitório de pagamento nos moldes 

legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, que, ademais, instado a 

manifestar interesse na inclusão do processo na Semana Nacional de 

Conciliação, manteve-se igualmente omisso, demonstrando desinteresse 

na composição amigável do litígio.

Sendo assim, decorrido tempo bem superior ao previsto em lei para 

quitação da RPV, manifeste-se a credora, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, dando impulso efetivo à ação, sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103128 Nr: 3888-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3888-31.2014.8.11.0025 (cod. 103128)

Exequente: Osvaldo Lopes de Souza

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 1ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 45/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, quedaram-se silentes quanto ao declínio de 

competência, mas de uma simples análise dos autos se constata que até 

agora inexiste cálculo de liquidação devidamente confeccionado nos 

termos do Provimento n. 17/2017 do CM, já que o valor homologado foi 

aquele apresentado pelo próprio credor, sem observar a regra do art. 1º-F 

da Lei n. 9.494/97.

Nesse diapasão e porque recentemente foi divulgada a decisão 

presidencial exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) 

anunciando a proximidade da instalação do módulo de cálculos 

desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no 

sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino o 

sobrestamento do feito até a implantação do sistema na Comarca.

Ciência às partes.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100044 Nr: 1374-08.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1374-08.2014.8.11.0025 (cod. 100044)

Exequente: Osvaldo Lopes de Souza

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 117/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, quedaram-se silentes quanto ao declínio de 

competência e sobre os cálculos de liquidação confeccionados pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

razão pela qual, deve ser expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

nos termos do art. 535, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor 

para que efetue o pagamento, no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89132 Nr: 3295-70.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA COELHO, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte exequente, para 

querendo, se manifeste quanto a planilha de atualização de cálculos 

elaborada pelo DAP-TJMT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93732 Nr: 1881-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1881-03.2013.8.11.0025 (cod. 93732)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 137/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, quedaram-se silentes tanto da decisão declinatória, 

quanto dos cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser 

expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, 

do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o 

pagamento, no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95068 Nr: 3322-19.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3322-19.2013.8.11.0025 (cod. 95068)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 89/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, quedaram-se silentes quanto ao declínio de 

competência, mas de uma simples análise dos autos se constata que até 

agora inexiste cálculo de liquidação devidamente confeccionado.

Nesse diapasão e porque recentemente foi divulgada a decisão 

presidencial exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) 

anunciando a proximidade da instalação do módulo de cálculos 

desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no 

sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino o 

sobrestamento do feito até a implantação do sistema na Comarca.

Ciência às partes.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97106 Nr: 5580-02.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5580-02.2013.8.11.0025 (cod. 97106)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 78/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e concordância com 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser expedida a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 185-92.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 185-92.2014.8.11.0025 (cod. 98782)

Exequente: Osvaldo Lopes de Souza

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de pequeno valor em face da Fazenda Pública que 

mesmo após expedido o ofício requisitório de pagamento nos moldes 

legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, que, ademais, instado a 

manifestar interesse na inclusão do processo na Semana Nacional de 

Conciliação, manteve-se igualmente omisso, demonstrando desinteresse 

na composição amigável do litígio.

Sendo assim, decorrido tempo bem superior ao previsto em lei para 

quitação da RPV, manifeste-se a credora, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, dando impulso efetivo à ação, sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Intimem-se.
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Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99013 Nr: 423-14.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 423-14.2014.8.11.0025 (cod. 99013)

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de pequeno valor em face da Fazenda Pública que 

mesmo após expedido o ofício requisitório de pagamento nos moldes 

legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, que, ademais, instado a 

manifestar interesse na inclusão do processo na Semana Nacional de 

Conciliação, manteve-se igualmente omisso, demonstrando desinteresse 

na composição amigável do litígio.

Segundo aponta a exequente, a RPV foi incluída no FIPLAN para liquidação 

em maio de 2019 e no mês de agosto estornada, sem que houvesse a 

quitação e tampouco qualquer explicação da devedora para assim agir.

Desse modo, intime-se a Fazenda Pública Estadual a indicar os motivos do 

estorno do empenho da verba, conforme documentos de fls. 75/77, pena 

de sequestro do valor, nos termos do que preconiza a regra do art. 17, § 

2º da Lei n. 10.259/01.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 16 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99986 Nr: 1319-57.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1319-57.2014.8.11.0025 Código: 99986

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 PROJETO DE SENTENÇA

V I S T O S,

 Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise aos documentos 

carreados aos autos, verifica-se que a parte devedora quitou débito 

exequendo e o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da credora para levantamento do valor 

depositado nos autos, transferindo-se o crédito para a conta bancária 

indicada à fls. 65.

Transitado em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo.

P. I. C.

 Às providências.

Juína-MT, 16 de dezembro de 2019.

Haline Turino

Juíza Leiga

V I S T O S,

 HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se.

 P.I.C.

 Juína-MT, 16 de dezembro de 2019.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149515 Nr: 4890-60.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHEILA MAIARA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZANE DE SOUZA - 

OAB:27155

 Certifico que a certidão de URH retro expedida fora anexada em pasta 

própria, aguardando ser selada e retirada pelo advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143753 Nr: 852-05.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o advogado, do autor do fato, para 

que comprove o cumprimento integral da transação penal (2ª doação de 

sangue), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103129 Nr: 3889-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Ante o exposto, conheço dos embargos e julgo-os parcialmente 

procedentes, para sanar a omissão decisória, afastando, porém, a 

pretensão do executado no mérito.Transitada em julgado, expeça-se o 

ofício requisitório competente e intime-se a Fazenda executada para 
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pagamento, sob as penas e sanções previstas na lei de 

regência.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 15 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100699 Nr: 1894-65.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1894-65.2014.811.0025 (Cód. 100699)

EXEQUENTE: Andreia Oliveira Lima

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de execução de honorários proposta pela parte exequente acima 

qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Conforme se infere dos autos, a requisição de pequeno valor expedida foi 

devidamente adimplida pelo executado.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do (s) 

competente(s) alvará(s) em favor da exequente.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101047 Nr: 2162-22.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Acontece que nada há de incontroverso nos cálculos, porque a 

discussão havida dizia respeito à existência ou não de certidão de crédito 

a subsidiar o pedido executório, sendo parcialmente provida a ação 

incidental, para determinar a juntada das certidões que ainda não estavam 

acostadas aos autos, o que demanda, por obvio, a liquidação dos valores, 

sua atualização nos moldes do art. 1º=F da Lei n. 9.494/97, e nada disso 

ainda foi feito.Nesse diapasão e porque recentemente foi divulgada a 

decisão presidencial exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 

0056041-48.2016) anunciando a proximidade da instalação do módulo de 

cálculos desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção 

no sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino o 

sobrestamento do feito até a implantação do sistema na 

Comarca.Proceda-se ao desapensamento e arquivamento definitivo dos 

autos de cod. 104171, trasladando, unicamente, as certidões de credito 

que lá tenham sido colacionadas.Ciência às partes.Às providências.Juína 

(MT), 17 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101884 Nr: 2836-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2836-97.2014.8.11.0025 (cod. 101884)

Exequente: Enádia Garcia Ribeiro dos Santos

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 77/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, manifestaram ciência do declínio e a exequente anuiu 

os cálculos apresentados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, mantendo-se silente a Fazenda 

executada. Sendo assim, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, nos termos do art. 535, do CPC, encaminhando-se ao ente público 

devedor para que efetue o pagamento, no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vistas ao exequente.

 Às providências.

Juína (MT), 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 4719-79.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4719-79.2014.8.11.0025 (cod. 104482)

Exequente: Andréia Oliveira Lima

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Expedido o ofício requisitório de pagamento da RPV que aparelha a 

pretensão executória, quedou-se inerte o ente estatal quanto ao 

cumprimento da obrigação definida no art. 17, § 2º da Lei n. 10.251/2009.

Desse modo, caracterizada a omissão estatal, manifeste-se o credor, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias, pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104683 Nr: 4851-39.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA CONSULTORIA LTDA, MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Pereira dos Santos - 

OAB:14.462/b - mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Processo nº: 4851-39.2014.811.0025 (Cod. 104683)

Requerente: Moacir Pereira dos Santos

Requeridos: Município de Castanheira/MT e Outro

V I S T O S,

 Determinada a intimação do autor para dar impulso ao feito, indicando o 

endereço atualizado da segunda ré, estranha e incompreensivelmente 

formulou novo pedido de citação no mesmo endereço em que certificou-se 

estar cerradas as portas e sem atividade por parte da empresa.

Desse modo, intime-se o requerente, pessoalmente (via AR) e sob as 

penas delineadas no art. 485, §§ 2º e 3º do CPC/15, a dar andamento ao 

feito, no prazo impostergável de 15 dias, pena de extinção por 

desinteresse processual.

Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para ulteriores e 

definitivas deliberações.

Às providências.

Juína (MT), 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105242 Nr: 184-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 184-73.2015.8.11.0025 (cod. 105242)

Exequente: Welinton José Serpa Gil

 Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de honorários proposta pelo causídico que atuou 

na condição de defensor dativo nos processos cujas certidões de crédito 

estão em cobrança, a qual após seu regular processamento, encontrou 

seu desiderato, ante à comprovada liquidação do débito exequendo 

representado na Requisição de Pequeno Valor devidamente adimplida pelo 

executado (fls. 113/v).

Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor da exequente.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110697 Nr: 2907-65.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FERNANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FERNANDA FERREIRA - 

OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2907-65.2015.8.11.0025 (cod. 110697)

Exequente: Karine Fernanda Ferreira

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, 

originariamente distribuída e processada perante à 1ª Vara Cível desta 

Comarca, remetida a este Juizado Especial ante à decisão declinatória de 

competência proferida às fls. 46/v, que aplicando o entendimento 

sufragado no IRDR nº 85.560/2016, por força da competência absoluta do 

juízo especializado determinou a remessa dos autos para regular 

processamento.

Intimadas as partes, nada aduziram sobre a decisão declinatória, e 

tampouco acerca dos cálculos apresentados pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, razão pela qual, 

já expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV, há mais de ano (agosto 

de 2018), ou seja, muito além do prazo legal previsto para liquidação da 

requisição de pequeno valor, determino a intimação do Estado de Mato 

Grosso para que comprove o pagamento do crédito de pequeno valor, 

informe a estimativa de prazo para inserção do crédito exequendo em 

previsão orçamentária, ou na hipótese de já ter sido inserido informar a 

previsibilidade de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

sequestro de verbas, nos moldes do art. 17 da Lei Federal n. 10.259/2001.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111109 Nr: 3106-87.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, adotando o entendimento de que o limite para expedição da 

RPV corresponde àquele vigente ao tempo do ajuizamento da ação, 

rechaço a tese do executado, e determino a continuação da execução 

sob o rito mais célere.Todavia, porque ainda não existe cálculo de 

liquidação devidamente elaborado nos termos do art. 3º do Provimento n. 

11/2017 – CM, e havendo pública e notória modificação do sistema de 

liquidação de dívidas públicas judicializadas, o que se acha estampado na 

Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) em que a Presidência do 

TJMT anuncia a proximidade da instalação do módulo de cálculos 

desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no 

sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino o 

sobrestamento do feito até a implantação do sistema na Comarca.Ciência 

às partes.Às providências.Juína (MT), 17 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111655 Nr: 3415-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO FLORES BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3415-11.2015.8.11.0025 (cod. 111655)

Exequente: Aline Cristina Machado Flores Bruno

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Expedido o ofício requisitório de pagamento da RPV que aparelha a 

pretensão executória, quedou-se inerte o ente estatal quanto ao 

cumprimento da obrigação definida no art. 17, § 2º da Lei n. 10.251/2009.

Desse modo, caracterizada a omissão estatal, e silente a exequente, 

mesmo intimada a tanto, defiro prazo de 48h para que a credora 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 dias, pena de extinção nos termos do art. 53, § 4º da Lei n. 

9.099/95.

Intimem-se.

Às providências.

Juína (MT), 17 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132041 Nr: 3847-59.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066

 Processo nº: 3847-59.2017.811.0025 (Cód. 132041)

Autor: Ministério Público de Mato Grosso

 Autor do Fato: Gilmar de Oliveira Santos

 Vítima: Meio Ambiente

Termo Circunstanciado

 V I S T O S,

 Diante da inércia do réu quanto ao cumprimento espontâneo da pena 

pecuniária e apresentação do projeto de recomposição de área degradada 

(PRADE), ou pagamento equivalente ao custo, mesmo devidamente 

intimado, às fls. 110-113, designo audiência admonitória para o dia 14 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min.

Intime-se

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020003-54.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA GUIMARAES (ESPÓLIO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8020003-54.2015.8.11.0025 REQUERENTE: GILSON FERREIRA 

GUIMARAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA V I S T O S, Cuida-se de 

ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Ante a notícia de 

falecimento do credor, retifique-se o polo ativo para constar como 

exequente o espólio de Gilson Ferreira Guimarães, representado por sua 

inventariante Selma Pinto de Arruda Guimarães. Cite-se a Fazenda Pública 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo 

impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pela 

exequente. Empós, em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM, 

remetam-se as cópias necessárias dos documentos constantes da 

presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor. Ato contínuo, 

expeça-se requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na 

hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.I.A - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

10 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001198-36.2019.8.11.0025 REQUERENTE: KOPP CONSTRUTORA LTDA - 

ME REQUERIDO: C.I.A - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança de prestação de serviços de empreitada, 

na qual pretende a demandante o recebimento de R$ 18.664,45 (dezoito 

mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) do 

requerido em razão da rescisão do contrato verbal firmado entre as 

partes. A audiência designada para tentativa de conciliação entre as 

partes restou infrutífera e, conforme atestado na certidão de Id. 24629954, 

a peça defensiva foi apresentada extemporaneamente. Nesses moldes, 

considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestação, nos termos do art. 344 do CPC, decreto sua revelia. No 

entanto, considerando que a revelia, por si, só não induz a veracidade 

inequívoca dos fatos, determino a continuação da ação e passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo 

Civil. As partes são legitimas e estão regularmente representadas, assim, 

não havendo nulidades/preliminares a serem analisadas ou outras 

questões processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, DECLARO 

O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os termos do 

contrato firmado entre as partes e a extensão/metragem da obra que 

efetivamente construída pelo autor. Dessarte, estando controvertida a 

dinâmica do ocorrido, necessário é que se faculte às partes demonstrar 

por provas qual é a versão mais verossímil dos acontecimentos. Desse 
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modo, havendo necessidade de dilação probatória, sendo o rito 

sumaríssimo concentrado e marcado pela oralidade, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/02/2020, às 14h, devendo as partes 

serem intimadas a comparecer, acompanhadas de testemunhas, sob pena 

de extinção/confissão e preclusão do direito de produzir provas. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NARCIZO ROTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001287-59.2019.8.11.0025 REQUERENTE: IDELFONSO NUNES GOMES 

REQUERIDO: JOAO NARCIZO ROTTA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança com pedido de indenização por danos morais. Devidamente 

citado, o requerido compareceu na audiência de conciliação designada, 

todavia, como não houve acordo entre as partes, iniciou-se o prazo para 

defesa, que transcorreu sem qualquer manifestação do devedor. Nesses 

moldes, considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

para contestação, nos termos do art. 344 do CPC, decreto sua revelia, 

salientando, desde já, ser despicienda sua intimação pessoal dos atos 

processuais, bem como da publicação dos atos decisórios no órgão 

oficial, conforme preconiza o enunciado 167 do Fonaje. Considerando que 

a revelia, por si, só não induz a veracidade inequívoca dos fatos, 

determino a continuação da ação, fixando como ponto controvertido os 

alegados danos morais sofridos pelo autor. Em obediência ao princípio 

constitucional do contraditório substancial, porque o rito sumaríssimo 

possui nítido caráter oral e concentrado, a prova deve ser, via de regra, 

produzida no âmbito simplificado previsto na Lei n. 9.099/95, designo 

audiência de instrução para o dia 10/02/2020, às 15h, cabendo às partes 

conduzirem as testemunhas que pretendam auscultar. Publicado no 

próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NARCIZO ROTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001287-59.2019.8.11.0025 REQUERENTE: IDELFONSO NUNES GOMES 

REQUERIDO: JOAO NARCIZO ROTTA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança com pedido de indenização por danos morais. Devidamente 

citado, o requerido compareceu na audiência de conciliação designada, 

todavia, como não houve acordo entre as partes, iniciou-se o prazo para 

defesa, que transcorreu sem qualquer manifestação do devedor. Nesses 

moldes, considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

para contestação, nos termos do art. 344 do CPC, decreto sua revelia, 

salientando, desde já, ser despicienda sua intimação pessoal dos atos 

processuais, bem como da publicação dos atos decisórios no órgão 

oficial, conforme preconiza o enunciado 167 do Fonaje. Considerando que 

a revelia, por si, só não induz a veracidade inequívoca dos fatos, 

determino a continuação da ação, fixando como ponto controvertido os 

alegados danos morais sofridos pelo autor. Em obediência ao princípio 

constitucional do contraditório substancial, porque o rito sumaríssimo 

possui nítido caráter oral e concentrado, a prova deve ser, via de regra, 

produzida no âmbito simplificado previsto na Lei n. 9.099/95, designo 

audiência de instrução para o dia 10/02/2020, às 15h, cabendo às partes 

conduzirem as testemunhas que pretendam auscultar. Publicado no 

próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS KELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM LOPES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LEDIO TEIXEIRA DE FARIA (TESTEMUNHA)

DIEIMESON SOARES ARAUJO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001245-10.2019.8.11.0025 REQUERENTE: JOSE CARLOS KELER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. Certificada a tempestividade e o preparo do presente 

recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo 

presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por 

conseguinte, recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. 

Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-89.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO WESTPHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEMARE LEITNER (REQUERIDO)

PRISCILA LEITNER DE MIRANDA (REQUERIDO)

VINICIUS LEITNER DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO JOSÉ PEREIRA (TESTEMUNHA)

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

PAULO HORODENSKI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010387-89.2014.8.11.0025 REQUERENTE: JUCELINO WESTPHAL 

REQUERIDO: ANEMARE LEITNER, VINICIUS LEITNER DE MIRANDA, 

PRISCILA LEITNER DE MIRANDA VISTOS. Realizada pesquisa por meio do 

sistema Renajud para tentativa de localização de bens passíveis de 

contrição em nome do devedor, constatou-se que sobre o bem localizado 
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(Id. 18076038/18076442) perdura gravame de alienação fiduciária, sendo 

inviável sua penhora, eis não pertencente ao executado, que é apenas 

seu possuidor, com responsabilidade de depositários, mas à instituição 

financeira fiduciária. Doutra banda, é possível a constrição executiva dos 

direitos do executado sobre o veículo, nos termos do artigo 11, VIII, da Lei 

das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). Nesse sentido, já se manifestou 

o Superior Tribunal de Justiça: O bem sujeito à alienação fiduciária não 

pode ser penhorado em execução fiscal enquanto devedor o fiduciante, 

visto que aquele bem não lhe pertence. Trata-se, portanto, de mero 

possuidor sujeito à responsabilidade dos depositários. Porém nada obsta a 

constrição dos direitos que lhe advêm do contrato, pois o art. 11, VIII, da 

Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) permite a constrição de 

direitos e ações. Precedentes citados: REsp 795.635-PB, DJ 7/8/2006; 

REsp 679.821-DF, DJ 17/12/2004, e REsp 260.880-RS, DJ 12/2/2001. REsp 

910.207-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9/10/2007. Desta feita, 

lavre-se termo de penhora dos direitos do executado sobre o veículo 

indicado no extrato do RENAJD de Id. 18076442, e, nos termos do artigo 

525, do NCPC, intime-se a executada para, querendo, se manifestar 

acerca do ato de constrição, no prazo 15 dias. No mesmo prazo, deverá a 

parte executada informar para qual instituição financeira o veículo foi 

alienado, sob pena de incidência de multa por prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, a qual, desde já, fixo na ordem de 5% do valor da 

execução, que se mostra consentânea à repressão de eventual 

comportamento externado pelo executado e que somente incidirá se ele 

não cumprir a determinação judicial ou não esclarecer acerca da 

impossibilidade de fazê-lo. Transcorrido o prazo retro, dê-se vistas ao 

exequente. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001300-29.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREY RODRIGUES DE 

ALMEIDA EXECUTADO: ANTONIO JOSE DA SILVA VISTOS. Realizada 

pesquisa por meio do sistema Renajud para tentativa de localização de 

bens passíveis de contrição em nome do devedor, constatou-se que 

sobre o bem localizado (Id. 18076038/18076442) perdura gravame de 

alienação fiduciária, sendo inviável sua penhora, eis não pertencente ao 

executado, que é apenas seu possuidor, com responsabilidade de 

depositários, mas à instituição financeira fiduciária. Doutra banda, é 

possível a constrição executiva dos direitos do executado sobre o veículo, 

nos termos do artigo 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 

6.830/80). Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 

O bem sujeito à alienação fiduciária não pode ser penhorado em execução 

fiscal enquanto devedor o fiduciante, visto que aquele bem não lhe 

pertence. Trata-se, portanto, de mero possuidor sujeito à responsabilidade 

dos depositários. Porém nada obsta a constrição dos direitos que lhe 

advêm do contrato, pois o art. 11, VIII, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de 

Execuções Fiscais) permite a constrição de direitos e ações. Precedentes 

citados: REsp 795.635-PB, DJ 7/8/2006; REsp 679.821-DF, DJ 17/12/2004, 

e REsp 260.880-RS, DJ 12/2/2001. REsp 910.207-MG, Rel. Min. Castro 

Meira, julgado em 9/10/2007. Desta feita, lavre-se termo de penhora dos 

direitos do executado sobre o veículo indicado no extrato do RENAJD de 

Id. 18076442, e, nos termos do artigo 525, do NCPC, intime-se a executada 

para, querendo, se manifestar acerca do ato de constrição, no prazo 15 

dias. No mesmo prazo, deverá a parte executada informar para qual 

instituição financeira o veículo foi alienado, sob pena de incidência de 

multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual, desde já, 

fixo na ordem de 5% do valor da execução, que se mostra consentânea à 

repressão de eventual comportamento externado pelo executado e que 

somente incidirá se ele não cumprir a determinação judicial ou não 

esclarecer acerca da impossibilidade de fazê-lo. Transcorrido o prazo 

retro, dê-se vistas ao exequente. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001580-97.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Expeça-se alvará em 

favor da parte credora para levantamento do valor incontroverso 

depositado pelo devedor no Id. 25117846, nos moldes requeridos na 

petição de Id. 27511973, conforme poderes para receber e dar quitação 

conferidos ao seu advogado na procuração de Id. 11224384. Após, com 

relação ao valor remanescente indicado pelo credor no Id. 27511973, 

intime-se a parte devedora para comprovar o devido adimplemento, no 

prazo de 10 dias, sob pena de penhora por meio do sistema Bacenjud. 

Quedando-se inerte, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000092-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000092-73.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ADELAIDE PIO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS. Trata-se de ação cominatória de obrigação 

de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença. Ao se compulsar o 

caderno processual, verifica-se que o crédito em execução se origina de 

decisão declaratória de ato ilícito perpetrado pela executada, o qual teria 

gerado o dever de indenizar reconhecido na sentença exequenda. 

Consoante jurisprudência uniforme da Corte Cidadã, o crédito derivado da 

responsabilidade civil não nasce do momento que é reconhecido pela 

decisão judicial e sim a partir da existência do evento causador do dano, 

independentemente de quando esse dano venha a ser reconhecido 

judicialmente. Sobre o tema: "Na hipótese de crédito decorrente de 

responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da 

recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de 

recuperação da sociedade devedora."(REsp 1447918/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016). Portanto, 

como o alegado fato gerador do direito à indenização remonta ao ano de 

2017, evidente que o crédito dele decorrente se amolda ao conceito de 

crédito extraconcursal, e, portanto, deve prosseguir até a liquidação do 

valor da condenação. Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJ/RJ 

que com efeito vinculante aos juízes de direito daquele Estado exarou o 
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seguinte comunicado orientativo: “AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e 

dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial". Nesses moldes, INTIME-SE a executada para se manifestar 

acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis ou havendo concordância com 

o valor apresentado pelo credor, OFICIE-SE ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. Após, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Sem prejuízo, registre-se 

nos cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em 

fase de cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-76.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.DE. P .MACHADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010060-76.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: TAPEJUR TAPECARIA JUINA 

LTDA – ME EXECUTADO: A.DE. P .MACHADO - ME V I S T O S. Conforme 

se infere dos autos, a consulta realizada por meio do sistema RENAJUD 

restou frutífera (Id. 2488662), razão porque o exequente postulou pela 

penhora do veículo localizado em nome do devedor. O pleito merece 

acolhimento. O Conselho Nacional de Justiça instituiu o chamado Sistema 

RENAJUD, com vista a implementar “Restrições Judiciais de Veículos 

Automotores”, conforme dispõe o art. 2° do respectivo Regulamento; “Art. 

2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos 

automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM.” Ademais, vislumbro que o devedor, 

devidamente citado para efetuar o pagamento do débito, objeto desta 

execução, quedou-se inerte, não fazendo qualquer aceno em direção ao 

pagamento, nem tampouco ofertando outros bens à penhora; por isso, não 

resta outra saída ao Juízo, senão acolher a pretensão. Isto posto, DEFIRO 

pedido formulado, devendo o Sr. oficial de Justiça proceder a avaliação e 

depósito dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar o Executado (art. 829, 

§1º, CPC/2015). Na mesma oportunidade deverá o Sr. Oficial de Justiça 

intimar o devedor sobre a penhora realizada em suas contas bancárias 

por meio do sistema BACENJUD (Id. 25419294), para, querendo, 

apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95 Nos termos do §1º do artigo 

840, do CPC, nomeio a exequente como depositária fiel do bem móvel 

sobre o qual recai o ato de constrição judicial. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Promova-se o bloqueio da 

transferência do veículo e o registro da penhora por meio do sistema 

RENAJUD. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e 

dê-se vista a parte autora para que se manifeste e apresente o cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE OLIVEIRA HENEMAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001527-19.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA 

HENEMAM EXECUTADO: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA 

VISTOS. Manifesta-se o exequente por meio da petição de Id. 25755591, 

relatando que a presente ação tramita desde o ano de 2017 sem qualquer 

efetividade na satisfação do credito exequendo em razão da ausência de 

patrimônio em nome da executada, razão porque, considerando que a 

empresa jurídica devedora foi liquidada e extinta voluntariamente pelos 

seus sócios no ano de 2019, requereu suas inclusões no polo passivo da 

presente lide e regular prosseguimento da lide, independentemente da 

instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando-se os autos verifica-se que a presente ação execução foi 

ajuizada em 11 de dezembro de 2017 e a empresa executada foi 

dissolvida regularmente no dia 15 de fevereiro de 2019, bem como que o 

sócio Jonas Ferreira recebeu o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões 

de reais) - cláusula 2ª – Id. 25755600, e ficou responsável por eventuais 

ativos e passivos supervenientes da empresa executada - cláusula 3ª. 

Com efeito, nessas circunstâncias, revela-se desnecessária a 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na 

medida em que a pessoa jurídica executada, no caso em testilha, foi 

dissolvida e extinta regularmente, não havendo personalidade jurídica a 

ser desconsiderada para que possa o sócio ser incluído no polo passivo, 

tratando-se, em verdade, do fenômeno jurídico da sucessão processual, 

em virtude da aplicação analógica do artigo 110 do CPC. Vale ressaltar 
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que em observância ao disposto no artigo 980-A, § 7º, do Código Civil[1], a 

responsabilidade do sócio que sucede processualmente a executada, 

deverá ser limitada ao montante recebido a título de patrimônio social 

resultante da liquidação. Ante o exposto, acolho o pedido formulado para 

deferir a sucessão processual da empresa executada pelo seu sócio 

Jonas Ferreira e incluí-lo no polo passivo da presente execução de título 

extrajudicial, independentemente de instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. Promova-se as anotações 

necessárias nos cadastros processuais e perante o Cartório Distribuidor. 

Empós, cite-se no mesmo endereço em que houve a citação da empresa 

executada (Id. 16728854) ou, ainda, no endereço declinado documento de 

Id. 25755600. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 

Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da 

empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se 

confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a 

constitui, ressalvados os casos de fraude.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DONATON & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S G COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA OAB - MT18198/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000306-35.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: DONATON & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: S G COMERCIO E SERVICOS LTDA VISTOS. Consoante 

previsão do §1º do artigo 523 do CPC aplica-se parcialmente à realizada 

dos Juizados Especiais, sendo os honorários advocatícios excetuados 

dos seus ditames. É o ensinamento que se extrai do Enunciado 97 do 

FONAJE: “A multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite da alçada, a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento”. Portanto, intime-se a parte credora para 

trazer aos autos calculo atualizado do débito, excluindo os honorários de 

10% indevidamente incluídos no débito exequendo, no prazo de 10 dias. 

Após, havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. 

Apresentado o cálculo na forma requerida, tornem os autos conclusos 

para realização do bloqueio. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010230-48.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BOLSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010230-48.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS BOLSONI 

EXECUTADO: ALCEU BRANDAO VISTOS. Trata-se de cumprimento de 

sentença (execução de título judicial), no bojo qual foi promovido o 

bloqueio registral de dois veículos em nome do devedor, a saber: um 

caminhão Mercedes Benz/L 1516, placas ADP9893, e uma motocicleta 

HONDA/CG 150 TITAN KS, placas AMA6928, ambos ainda sob registro de 

constrição. Determinada a expedição de ofício ao Detran solicitando 

informações sobre a regularidade do licenciamento dos veículos, a 

existência de registros de alienação e de recolhimento de tributos e taxas 

para circulação, aportou aos autos o ofício de Id. 18511052, noticiando 

que o ultimo licenciamento no veículo de placa ADP9893 foi emitido em 

2011 e o do veículo de placa AMA6928 foi no ano de 2005, o que, aliado a 

existência de registro de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco 

S/A, diversas dívidas tributárias e outas restrições judiciais, tornam 

evidente a inexistência de qualquer tipo de utilidade na perseguição de tais 

bens para satisfação do débito em execução. Vale ressaltar que as 

penhoras que recaem sobre os veículos decorrem de processos 

trabalhistas e foram averbadas há mais de 10 anos, afastando qualquer 

expectativa de que tais bens sejam localizados ou, ainda, que estejam em 

condições adequadas para satisfazer todos os débitos que recaem sobre 

ele, mormente porque os créditos trabalhistas possuem preferência sobre 

o crédito em execução, obstruindo o lançamento de impedimento e a 

subsequente penhora dos bens indicados. Nesses moldes, ante a 

evidente imprestabilidade da penhora levada a efeito, determino o 

levantamento da constrição e regular prosseguimento do feito com a 

expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 523, §3º, 

CPC) dos bens que guarnecem a residência do executado (Id. 25613219), 

penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária. Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000015-93.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000015-93.2020.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA RODRIGUES MIRANDA 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO DE MIRANDA VISTOS. Cuida-se de pedido de 

Alvará formulado por Maria Rodrigues Miranda objetivando o levantamento 

dos valores depositados perante a CEF a título de PIS em favor de José 
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Antonio Miranda, seu falecido marido. Como é cediço, o requerimento de 

alvará judicial está previsto nos artigos 719 a 770, do Código de Processo 

Civil, entre as ações de Procedimento Especial de Jurisdição Voluntária, 

estando estreitamente ligada ao direito sucessório. Assim, tratando-se de 

ação de procedimento especial de jurisdição voluntária, em conformidade 

com o Enunciado 8 do FONAJE, será incompatível com o procedimento dos 

Juizados Especiais,. Sob o mesmo raciocínio, leciona Ricardo Cunha 

Chimenti, em Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais, pág. 82, 13ª edição, 2012 Ed. Saraiva: “Os procedimentos 

especiais de jurisdição voluntária são incompatíveis com o procedimento 

dos Juizados Especiais”. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: E M E N T ACONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE 

VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA 

LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O requerimento de Alvará Judicial, 

regulamentado pela Lei nº 6.858/80, traduz atividade de jurisdição 

voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 12/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 12/07/2018) Desta feita, tratando-se de procedimento especial 

não excepcionado pela Lei 9.099/95, incompetente o Juizado Especial para 

processar o feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

julgamento de mérito nos termos do 485, I do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001719-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PALITOS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINA CAMARGO SENHORINHO FENERICH OAB - PR64435 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001719-78.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: NATURAL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PALITOS LTDA. - ME EXECUTADO: REAL DISTRIBUIDORA 

DE EMBALAGENS LTDA - ME Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Determinada a emenda à 

petição inicial para comprovação da sua situação jurídico-tributária 

atualizada perante o fisco federal, estadual e municipal, a demandante se 

limitou a trazer os menos documentos desatualizados anexos à exordial. 

Nesses moldes resta evidente que a empresa requerente deixou de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade. Assim, caso queiram litigar sob o rito 

sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de pequeno porte 

comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas perante o Fisco 

federal, estadual e municipal. Portanto, considerando a inércia da parte 

autora em cumprir a determinação de emenda exarada, com fulcro no 

parágrafo único do art. 321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da 

petição inicial. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

artigo 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. 

Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Assinado [2] “A microempresa e a empresa de pequeno 

porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA).

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001129-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCIVAL ANTUNES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001129-38.2018.8.11.0025 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ARCIVAL ANTUNES DE ANDRADE VISTOS, ETC. Trata-se de 

cumprimento de sentença (execução de título judicial) processado no 

âmbito do procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, o qual após a 

juntada da pesquisa infrutífera de ativos financeiros do devedor por meio 

do sistema BACENJUD, não apresentou mais qualquer movimentação, 

deixando transcorrer em branco o prazo processual peremptoriamente 

imposto a ele para que desse impulso ao feito. Destarte e como havia sido 

expressamente alertado ao exequente, é necessário recordar que o 

procedimento executório definido na Lei n. 9.099/95 é alcunhado de 

“simplificado”, exatamente porque o objetivo central imaginado pelo 

legislador de 1.995, ou seja, idealização de um rito procedimental enxuto, 

célere, com regras simplificadas e destinadas à efetividade jurisdicional, 

também se aplica à execução de títulos, judiciais e extrajudiciais, tanto que 

há regra expressa e cogente no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 

assinalando que a execução deve ser extinta se deserta a constrição de 

bens, porque o modelo não se compagina com procedimentos arrastados, 

demorados e ineficientes. Sobre a questão, o entendimento jurisprudencial 

também caminha no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 
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REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). É preciso que se reforce 

sempre que o procedimento sumaríssimo criado na Lei n. 9.099/95 não foi 

idealizado nem estruturado para assumir os meandros de formalidade e 

complexidade das ações ordinárias, inclusive no âmbito executório, razão 

porque arrastando-se o feito por mais de 20 anos sem efetividade e nem 

interesse real das partes, a medida mais escorreita é mesmo a extinção da 

execução, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

dos Juizados Especiais. Desse modo, com fundamento no artigo 53, § 4º 

da Lei dos Juizados Especiais, EXTINGO a presente execução. Sem 

custas nem honorários. Publique-se, e após o trânsito em julgado, 

arquive-se definitivamente. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000670-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CORAZZA FAJARDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000670-36.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FABIO CORAZZA FAJARDO VISTOS, ETC. Trata-se de 

cumprimento de sentença (execução de título judicial) processado no 

âmbito do procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, o qual após a 

juntada da pesquisa infrutífera de ativos financeiros do devedor por meio 

do sistema BACENJUD, não apresentou mais qualquer movimentação, 

deixando transcorrer em branco o prazo processual peremptoriamente 

imposto a ele para que desse impulso ao feito. Destarte e como havia sido 

expressamente alertado ao exequente, é necessário recordar que o 

procedimento executório definido na Lei n. 9.099/95 é alcunhado de 

“simplificado”, exatamente porque o objetivo central imaginado pelo 

legislador de 1.995, ou seja, idealização de um rito procedimental enxuto, 

célere, com regras simplificadas e destinadas à efetividade jurisdicional, 

também se aplica à execução de títulos, judiciais e extrajudiciais, tanto que 

há regra expressa e cogente no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 

assinalando que a execução deve ser extinta se deserta a constrição de 

bens, porque o modelo não se compagina com procedimentos arrastados, 

demorados e ineficientes. Sobre a questão, o entendimento jurisprudencial 

também caminha no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). É preciso que se reforce 

sempre que o procedimento sumaríssimo criado na Lei n. 9.099/95 não foi 

idealizado nem estruturado para assumir os meandros de formalidade e 

complexidade das ações ordinárias, inclusive no âmbito executório, razão 

porque arrastando-se o feito por mais de 20 anos sem efetividade e nem 

interesse real das partes, a medida mais escorreita é mesmo a extinção da 

execução, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

dos Juizados Especiais. Desse modo, com fundamento no artigo 53, § 4º 

da Lei dos Juizados Especiais, EXTINGO a presente execução. Sem 

custas nem honorários. Publique-se, e após o trânsito em julgado, 

arquive-se definitivamente. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001611-83.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARCOS SALU REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, a parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

deposito da condenação foi realizado de forma voluntária pelo devedor (Id 

nº 26316755), expeça-se alvará em favor do credor nos moldes 

requeridos na petição de ID. 28053051, independentemente do trânsito em 

julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de 

estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003515-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES CAMARGO (EXECUTADO)

 

INFORMAÇÕES

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003840-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILEI DE CAMPOS DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1003840-24.2019.8.11.0011 ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REQUERENTE) 

FRANCILEI DE CAMPOS DA SILVA DUARTE - CPF: 041.322.491-07 

(REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, Processo 

n.º 1003840-24.2019.811.0011 - PJE, da 1ª Vara Cível de Mirassol 

D’oeste-MT, que me dirigi ao endereço mencionado ao r. mandado, no dia 

17/12/2019 às 17:00hs, CITEI o Sr.º FRANCILEI DE CAMPOS SILVA 

DUARTE, dei-lhe todo o conhecimento do r. mandado, exarou seu ciente e 

aceitou a contrafé que lhe ofereci. Certifico que, DEIXEI DE BUSCAR E 

APREENDER o bem indicado no Mandado, pois não o encontrei, fomos 

informados pelo Requerido de ele vendeu o veículo à uma pessoa na 

Comarca de Cáceres-MT, nas regiões do Palmarito ou Ponta do Aterro. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 17/12/2019. LUCIO 

MAURO LEITE LINDOTE Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003387-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES BORGES BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBSON BORGES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DANTAS CAVALCANTI OAB - PB15474 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BORGES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1003387-29.2019.8.11.0011 ROBSON BORGES BARBOSA - CPF: 

356.220.858-88 (REQUERENTE), TAMIRES BORGES BARBOSA DOS 

SANTOS - CPF: 348.784.008-11 (REQUERENTE) MIGUEL BORGES 

BARBOSA - CPF: 392.758.798-26 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de 

Direito desta Comarca, Processo n.º 1001357-21.2019.811.0011 - PJE, da 

1ª Vara Cível de Mirassol D’oeste-MT, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 09/12/2019 às 17:50hs, DEIXEI DE 

CITAR e INTIMAR o Sr.º MIGUEL BORGES BARBOSA, pois o endereço se 

refere a uma residência que se localiza aos fundos do Bar Santo Antônio, 

estivemos no local conversamos com a proprietária do Bar, esta no 

informou que o Intimando havia se mudado para a Rua 2 número 700 ou 

712, fizemos várias diligências no local, em vários horários diferentes, 

inclusive no período noturno, mas sempre encontramos ambas as 

residências fechadas. O referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 

17/12/2019. LUCIO MAURO LEITE LINDOTE Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAETANO MARQUES (EXECUTADO)

DOMINGOS APARECIDO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDAO Certifico eu, 

Oficial de Justiça, que estou devolvendo o mandado em cartório para que 

seja fornecido pela parte autora copia das matriculas registradas sob n. 

R-1/7487 do livro 02 do CRI de Mirassol D'Oeste-MT; R - 10/359 do Livro 02 

do CRI de Mirassol D'Oeste - MT, atualmente passou a adotar matricula 

13.955; n. R-3/9.504 do livro 02 do CRI de Mirassol D'Oeste - MT", para que 

seja possível proceder com a penhora e avaliação dos imóveis referidos 

no mandado. Dou fé. Mirassol D’Oeste-MT 18 de dezembro 2019. LUIZ 

CARLOS RODRIGUES OFICIAL DE JUSTIÇA SEDE DO E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000765-11.2018.8.11.0011 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA 

MINERAL LTDA - ME - CNPJ: 13.699.136/0001-83 (EXECUTADO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido 

pelo MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, Processo n.º 

1000765-11.2018.811.0011 - PJE, da 1ª Vara Cível de Mirassol 

D’oeste-MT, que após várias tentativas de diligências, no dia 17/12/2019 

às 16:10hs, DEIXEI DE PENHORAR E AVALIAR o bem indicado no 

Mandado, pois não o encontrei, nos dirigimos à atual sede da executada 

sita à na MT 175, saída para São José dos Quatro Marcos-MT, no local 

conversamos com a Atendente Marta Suelen Batista, que ligou para o 

proprietário da Empresa( 65 99937-4427) o Sr.º ARGEMIRO GARCIA DE 

OLIVEIRA NETO, que nos informou que o veículo encontra-se com um 

motorista da Empresa prestando frete durante a colheita na Cidade de 

Paratinga, com previsão de retorno no mês de fevereiro de 2020. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 15/12/2019. LUCIO 

MAURO LEITE LINDOTE Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))
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MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000765-11.2018.8.11.0011 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA 

MINERAL LTDA - ME - CNPJ: 13.699.136/0001-83 (EXECUTADO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido 

pelo MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, Processo n.º 

1000765-11.2018.811.0011 - PJE, da 1ª Vara Cível de Mirassol 

D’oeste-MT, que após várias tentativas de diligências, no dia 17/12/2019 

às 16:10hs, DEIXEI DE PENHORAR E AVALIAR o bem indicado no 

Mandado, pois não o encontrei, nos dirigimos à atual sede da executada 

sita à na MT 175, saída para São José dos Quatro Marcos-MT, no local 

conversamos com a Atendente Marta Suelen Batista, que ligou para o 

proprietário da Empresa( 65 99937-4427) o Sr.º ARGEMIRO GARCIA DE 

OLIVEIRA NETO, que nos informou que o veículo encontra-se com um 

motorista da Empresa prestando frete durante a colheita na Cidade de 

Paratinga, com previsão de retorno no mês de fevereiro de 2020. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 15/12/2019. LUCIO 

MAURO LEITE LINDOTE Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000765-11.2018.8.11.0011 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA 

MINERAL LTDA - ME - CNPJ: 13.699.136/0001-83 (EXECUTADO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido 

pelo MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, Processo n.º 

1000765-11.2018.811.0011 - PJE, da 1ª Vara Cível de Mirassol 

D’oeste-MT, que após várias tentativas de diligências, no dia 17/12/2019 

às 16:10hs, DEIXEI DE PENHORAR E AVALIAR o bem indicado no 

Mandado, pois não o encontrei, nos dirigimos à atual sede da executada 

sita à na MT 175, saída para São José dos Quatro Marcos-MT, no local 

conversamos com a Atendente Marta Suelen Batista, que ligou para o 

proprietário da Empresa( 65 99937-4427) o Sr.º ARGEMIRO GARCIA DE 

OLIVEIRA NETO, que nos informou que o veículo encontra-se com um 

motorista da Empresa prestando frete durante a colheita na Cidade de 

Paratinga, com previsão de retorno no mês de fevereiro de 2020. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 15/12/2019. LUCIO 

MAURO LEITE LINDOTE Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES VIEIRA OAB - MT26363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1003365-68.2019.8.11.0011; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Fixação, Dissolução]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o requerido protocolou Contestação id 27229364, em 10/12/2019, no 

prazo legal. Diante do exposto, faço vistas à parte autora para manifestar 

sobre contestação apresentada. MIRASSOL D'OESTE, 19 de dezembro de 

2019 Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM 

CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004047-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004047-23.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DANIELA VIANA DE ALENCAR RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas ao Seguro DPVAT, opondo-se à eficácia 

do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, pois preenchidos os 

requisitos legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC, podendo ser revista a 

qualquer tempo. CITE-SE a parte demandada para responder à ação no 

prazo legal, ou ratificar a contestação já apresentada nos autos. Após, À 

autora para querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já constante 

nos autos (art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA MARTINS DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000893-31.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

EXECUTADO: CRISTIANA MARTINS DE CAMPOS Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE EXECUÇÃO” movida por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em face de CRISTIANA MARTINS DE CAMPOS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em ID 19615792 houve penhora de 

bem para satisfação do crédito. Designada hasta pública, o bem foi 

arrematado em ID 23577114 e efetivado os pagamentos em ID 23575420 e 

24845936, levantado em ID 26563785. Os autos vieram-me conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

as causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 
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e incisos do CPC/15, sendo certo que a referida extinção somente 

produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal regra aplica-se, 

inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF). No caso dos autos, 

vê-se que houve cumprimento da obrigação e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e 

o art. 925, estes últimos do CPC. CONDENO a parte executada ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de dezembro de 2019. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA MARTINS DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação da sentença, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAEL DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de busca 

e apreensão, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003739-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CLEMENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003739-84.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RODRIGO CLEMENTINO DA SILVA Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” proposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de RODRIGO 

CLEMENTINO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme petição de id. 25937224, a parte autor pugnou pela desistência 

da ação, ante a quitação do débito pelas vias administrativas. Certidão de 

ID 26580224 atestando dúvida no cumprimento da decisão anterior. Após, 

vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente, verifico que a sentença lançada em ID 26474003 

foi equivocadamente incluída no sistema, eis que não corresponde à 

realidade dos autos, razão pela qual DECLARO sem efeito referido ato e 

passo nesta oportunidade a proferir nova sentença. A lide posta em 

discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da 

ação formulado pela autora. Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, eis que foi quem deu 

causa ao ajuizamento da presente demanda. Com o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003739-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CLEMENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003267-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIM ROMME SIPPEL JUNIOR 03276582155 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003267-83.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ELVIM ROMME 

SIPPEL JUNIOR 03276582155 Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO” proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

em face de ELVIM ROMME SIPEPEL JUNIOR, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme petição de id. 26498508, a parte autor 

pugnou pela desistência da ação, ante a quitação do débito pelas vias 

administrativas. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado 

pela autora, antes mesmo da citação do demandado. Nesse diapasão, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários em razão de não ter sido 

efetivada a triangularização processual. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1003994-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MODENEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003994-42.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARCO ANTONIO MODENEZ RÉU: LUIZ EDUARDO DA COSTA 

Vistos. RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. DEFIRO de 

plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa 

(CPC, art. 701). No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento 

das custas e honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º). Conste ainda, 

do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso 

não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC art. 701, 

§2º). CUMPRA-SE ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003883-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003883-58.2019.8.11.0011. 

INVENTARIANTE: MARLI PEREIRA DA SILVA INVENTARIADO: JOSE DA 

SILVA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO 

COMUM” proposta por MARLI PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, 

em relação aos bens deixados por JOSE DA SILVA, com o fito de 

proceder à inventariança e posterior partilha. Ressai da exordial que o de 

cujus deixou bens a inventariar, qual seja, saldo em conta corrente de R$ 

2.750,28 (dois mil setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), 01 

(uma) caminhonete avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais, um lote urbano 

localizado no Parque Bandeirantes (lote 3 Quadra 07), com valor venal de 

R$ 81.471,37 (oitenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e 

sete centavos) e uma moto Suzuki 125 2007, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Ademais, não deixou dívidas nem testamento. A inicial foi 

recebida em decisão ID 26172544. Os autos vieram conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que as 

partes estão bem representadas, bem como o feito encontra-se 

suficientemente instruído, não havendo preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem apreciadas. Passo ao julgamento. O respeitável professor 

Humberto Theodoro Júnior[1], sob a égide do CPC/73, sobre arrolamento 

nos ensina: "O CPC, em seus arts. 1.030 a 1.038, cuida de procedimentos 

simplificados para certos tipos de inventário, criando uma espécie e 

procedimentos compactos, em que grande parte das solenidades e termos 

do rito comum dos artigos antecedentes é eliminada, tornando o feito mais 

célere e econômico". No mesmo sentido: "Doutrina sobre o tema elucida: 

Conforme as lições de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, o 

arrolamento sumário é uma forma abreviada de inventário e partilha dos 

bens, havendo concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e 

capazes. Ainda de acordo com os juristas, não importa em tal forma de 

inventário os valores dos bens a serem partilhados, mas sim o acordo 

entre as partes envolvidas. O procedimento, como o próprio nome já diz, é 

sumário, para uma maior celeridade na partilha de bens. Demonstrando 

esse intuito célere, dispõe o art. 1.032 do CPC que os herdeiros, na inicial: 

a) requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem; b) 

declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio; c) atribuirão o 

valor dos bens do espólio, para fins de partilha. Em regra, o arrolamento 

sumário não comporta a avaliação de bens do espólio para qualquer 

finalidade (ar. 1.033 do CPC). A única ressalva feita pelo dispositivo 

refere-se à avaliação da reserva de bens (art. 1.035 do CPC). Ainda para 

uma maior simplicidade ou facilitação, no arrolamento sumário , não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou a quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio (art. 1.034 do 

CPC). (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2011, 

p. 1.312)". Deste modo, estando preenchidos os requisitos, JULGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais, homologando o plano 

de partilha constante na inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 

659 do Novo Código de Processo Civil, atribuindo ao nela contemplado o 

respectivo quinhão, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública. Transitada em julgado a 

sentença de homologação de partilha, EXPEÇA-SE o competente formal e 

alvará para levantamento dos valores e encerramento das contas 

bancárias requeridas, que só serão expedidas e entregues à parte (artigo 

659, § 2.º do NCPC) após a comprovação, verificada pela Fazenda 

Pública, do pagamento de todos os tributos. INTIME-SE a Fazenda Pública 

da sentença ora proferida, para os fins do artigo 659, § 2º, do CPC. 

CONDENO os autores em custas e demais despesas processuais, eis que 

com o levantamento dos valores deixados pelo falecido cessada estará a 

hipossuficiência alegada. Procedam-se as anotações necessárias, 

inclusive no Distribuidor, ARQUIVEM-SE. P. R. I. C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 28 de novembro de 2019. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] In: Curso de Direito Processual Civil, v. III, 8ª ed., 

1994, Forense, p. 300.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001987-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. (RÉU)

E. S. R. (RÉU)

P. M. D. C. (RÉU)

L. C. (RÉU)

M. A. N. (RÉU)

S. C. D. S. (RÉU)

G. E. R. (RÉU)

S. R. R. (RÉU)

J. P. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001987-14.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA, ELI SANCHEZ ROMAO, 

MAURY SOUZA DA SILVA, SIDINEI CUSTODIO DA SILVA, MARINEIDE 

APARECIDA NUNES, LUIZ CAVALCANTI, JHONATAN PINHEIRO SALLES, 

SAMUEL RODRIGUES ROSA, GERALDO ELIAS RIBEIRO Vistos. 

Considerando o teor da manifestação da dativa anteriormente nomeada em 

id nº 19705409, onde discorre que, caso não lhe sejam fixados honorários 

de acordo com o previsto na Tabela da OAB/MT não detém interesse na 

referida nomeação, aliado ao fato de que esta Magistrada, ou qualquer 

outro Magistrado, não está vinculada à Tabela mencionada, devendo a 

mesma ser utilizada apenas como parâmetro, ao passo que os honorários 

serão fixados de acordo com a atuação e complexidade da causa, os 

quais só serão completamente fixados alfim do processo, REVOGO a 

nomeação da causídica, devendo ser enviada cópia da presente decisão 

aos demais magistrados atuantes na comarca para conhecimento. Dando 

prosseguimento ao feito, considerando o teor da certidão de ID 26514949, 

NOMEIO como defensor dativo (a) advogado (a) IGOR CHRISTIAN 
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ADRIANO SALGUEIRO OAB nº 24525/O, arbitrando-lhe honorários 

advocatícios iniciais para fins de apresentação de contestação por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 928,51 (novecentos e vinte 

e oito reais e cinquenta e um centavos), permanecendo habilitado para 

acompanhar o demandado nos demais atos que se fizerem necessários, 

sem prejuízo de ser majorado os honorários ora fixados posteriormente, 

de acordo com a atuação e complexidade da causa. Com a apresentação, 

AO MPE para manifestação. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003402-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003402-95.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA 

REQUERIDO: ERICA DE JESUS FERREIRA Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Modificação de Guarda de Menor” ajuizada por WILLIAN FERREIRA DO 

NASCIMENTO DE SOUZA, em face de Erica de Jesus Ferreira, todos 

devidamente qualificados. As partes entabularam acordo em audiência 

realizada em ID 25398226. Instado, o MPE manifestou-se pela 

homologação do acordo (ID 25926281). Os autos vieram conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III 

do artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição 

formulada na exordial em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. CONDENO a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo suspendo a 

exigibilidade, eis que DEFIRO as benesses da justiça gratuita. P.R.I.C. Ante 

a renúncia ao prazo recursal, o HOMOLOGO, de modo que SE REMETEM 

os autos AO ARQUIVO com as baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 02 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GIMENEZ SOBRINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000411-83.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: JOSE GIMENEZ 

SOBRINHO Vistos. Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta 

por BANCO BRADESCO em face de JOSE GIMENEZ SOBRINHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes 

transigiram, pugnando pela homologação e extinção da presente 

execução (ID nº 26401534). É o breve relato. Fundamento e Decido. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 26401534 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Dessa feita, JULGO EXTINTO o processo de execução, 

ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 

924, e o art. 925, estes últimos do CPC. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Proceda-se à baixa de 

eventual penhora levada a efeito. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GIMENEZ SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001678-56.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK RÉU: LIBERTY 

SEGUROS S/A Vistos. De proêmio, PROCEDA-SE à conversão do 

presente em Cumprimento de Sentença. I. Nos termos do art. 523 do NCPC, 

INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seus advogados ou, caso não 

o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta 

com AR, para que efetue o pagamento do débito de acrescido de 

eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado 

ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do 

art. 523, §1ºe §2º do NCPC. II. Deverá constar da intimação que decorrido 

o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC. III. 

Ausente o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais 

custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR). IV. 

Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud. V. Encontrado 

valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o 

auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 

do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 
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dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor. VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão. VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 

seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol 

D´Oeste/MT, 02 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003962-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SHANGRI-LA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001330-38.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCIS MARIS CRUZ RÉU: IMOBILIARIA SHANGRI-LA LTDA 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 21466974, de modo que REDESIGNO a 

Sessão de Mediação e/ou Conciliação para o dia 29/08/2019 às 13h00min, 

a ser realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Mirassol D’ Oeste – CEJUSC, nos termos da r. decisão. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 21466974, de modo que 

REDESIGNO a Sessão de Mediação e/ou Conciliação para o dia 29/08/2019 

às 13h00min, a ser realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Mirassol D’ Oeste – CEJUSC, nos termos da r. decisão. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de 

julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1004032-54.2019.8.11.0011 BANCO FINASA BMC S.A. - CNPJ: 

07.207.996/0001-50 (REQUERENTE) DEVAIR DOS REIS DA COSTA - CPF: 

580.744.731-04 (REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIDÃO E AUTO DE 

BUSCA, APREENSÃO E DEPÓSITO EM PDF. /MT, 9 de janeiro de 2020. 

MARIO RODRIGUES LIMA JUNIOR Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003772-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDAO Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. 

mandado, dirigi-me ao endereço mencionado e lá procedi com a BUSCA E 

APREENSÃO do veiculo mencionado no campo finalidade, em seguida 

procedi com a CITAÇÃO do requerido CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA, 

sendo que após a leitura o mesmo exarou seu ciente, recebendo a 

contrafé que lhe ofereci. Dou fé. Mirassol D’Oeste-MT 09 de janeiro de 

2020. locomoção à receber R$ 500,00 (quinhentos reais) LUIZ CARLOS 

RODRIGUES OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000530-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRIS GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000530-44.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ALEX SANDRO MONEZ REQUERIDO: TAMIRIS GOMES DA 

SILVA Vistos. Preenchidos os requisitos do art. 815 do CPC, RECEBO o 

pedido de cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte contrária, na 

pessoa do seu representante judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra a ordem judicial emanada, sem prejuízo de eventual fixação 

de multa por descumprimento e/ou conversão em perdas e danos, nos 

termos do art. 816, do CPC. Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como satisfação da obrigação. Empós, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 02 

de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000593-69.2018.8.11.0011. 

EMBARGANTE: BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, 

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos. De proêmio, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Em seguida, 

PROCEDA-SE à conversão do presente em Cumprimento de Sentença. I. 

Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa 

de seus advogados ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito 

em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o pagamento 

do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente 

sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de 

pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do NCPC II. Deverá 

constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, nos termos 

do art. 525 do NCPC. III. Ausente o pagamento, a parte requerente deverá 

recolher eventuais custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 

57841, do E. TJPR). IV. Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais 

custas e os honorários advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos 

no débito e, independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a 

penhora pelo sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud. V. 

Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, 

LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de 

justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do 

art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na 

presença do devedor. VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte 

executada, manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não 

manifestação, conclusos para decisão. VII. Ausente impugnação 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento à parte exequente com 

prazo de 90 (noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à 

satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no 

silêncio, os autos devem ser arquivados. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000593-69.2018.8.11.0011. 

EMBARGANTE: BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, 

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos. De proêmio, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Em seguida, 

PROCEDA-SE à conversão do presente em Cumprimento de Sentença. I. 

Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa 

de seus advogados ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito 

em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o pagamento 

do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente 

sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de 

pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do NCPC II. Deverá 

constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, nos termos 

do art. 525 do NCPC. III. Ausente o pagamento, a parte requerente deverá 

recolher eventuais custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 

57841, do E. TJPR). IV. Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais 

custas e os honorários advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos 

no débito e, independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a 

penhora pelo sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud. V. 

Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, 

LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de 

justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do 

art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na 

presença do devedor. VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte 

executada, manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não 

manifestação, conclusos para decisão. VII. Ausente impugnação 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento à parte exequente com 

prazo de 90 (noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à 

satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no 

silêncio, os autos devem ser arquivados. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o advogado da parte autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003955-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA FONTAINE CORREA DA COSTA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003955-45.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO EXECUTADO: LA 

FONTAINE CORREA DA COSTA FILHO Vistos. I) RECEBO a petição inicial 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. II) Nos termos do artigo 528 do CPC, CITE-SE 

a parte requerida para que, no prazo de 03 (três) dias, proceda ao 

pagamento do valor demonstrado, além das vincendas, sob pena de 

prisão civil pelo prazo legal, podendo, no entanto, provar que já pagou a 

referida prestação ou, mesmo, justificar fundamentadamente a 

impossibilidade de pagá-la. III) Caso a parte devedora pague a quantia 

devida, a ordem de prisão ficará suspensa ou se expedirá o Alvará de 

Soltura, caso já tenha sido efetivada a prisão civil. IV) AUTORIZO, desde 

já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC. V) CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência. CIÊNCIA ao MPE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003387-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES BORGES BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBSON BORGES BARBOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DANTAS CAVALCANTI OAB - PB15474 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BORGES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1003387-29.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ROBSON BORGES BARBOSA, TAMIRES BORGES 

BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: MIGUEL BORGES BARBOSA 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, requerendo o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Somente então, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001564-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta 

no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da 

competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar feitos de 

natureza previdenciária de Comarcas com até 70km de distância da sede 

de Vara Federal, denota-se que referida determinação encontra-se 

suspensa, consoante nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de 

Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de 

Competência no Conflito de Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, 

DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria 

de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última decisão 

exarada. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado eletronicamente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004102-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA FIGUEIREDO MUSSATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004102-71.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JULIANA CRISTINA FIGUEIREDO MUSSATO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA c/c 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” proposta por 

JULIANA CRISTINA FIGUEIREDO MUSSATO contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os 

autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, sua qualidade de segurado não 

restou convalidado, de modo que pende de dilação probatória. Assim, 

restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 
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INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004087-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004087-05.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDA RODRIGUES LUIZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO” proposta por APARECIDA RODRIGUES LUIZ 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004090-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004090-57.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARGARETE DE SOUZA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL” proposta por MARGARETE DE 

SOUZA E SOUZA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. 

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 
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material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, mesmo porque, é necessária a 

comprovação por provas testemunhais. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão calca-se na 

provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar resposta no 

prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a designação da 

solenidade para após a formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de 

Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004105-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004105-26.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL POR 

IDADE” proposta por ANTONIO ALVES NASCIMENTO contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000010-16.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA DILMA SANTOS DE SOUSA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO AUXÍLIO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” proposta por MARIA 

DILMA SANTOS DE SOUZA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, sua qualidade de segurado não 

restou convalidado, de modo que pende de dilação probatória. Assim, 

restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000018-90.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. A despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 

e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em 

razão da manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos, 

de modo que se CITE a requerida, para, querendo, ofertar contestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal (art. 335 c/c 183 

do CPC). Com a vinda aos autos de contestação, ou transcorrido o prazo 

in albis, de tudo certificado, INTIME-SE a autora para querendo impugná-la 

no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência. Mirassol D’Oeste - MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOVIANO PELONI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000013-68.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): SEBASTIAO JOVIANO PELONI RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AUXÍLIO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” proposta por 

SEBASTIÃO JOVIANO PELONI contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que os documentos médicos 

juntados são apenas exames e não trazem qualquer prova inequívoca da 

incapacidade da autora em exercer suas atividades laborais. Assim, 

restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000017-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. (REQUERENTE)

H. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000017-08.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: HERIVELTO CESAR BATISTA, ROSIMEIRE MARIA PEREIRA 

Vistos. INTIME-SE a requerente para emendar a inicial, juntando fotocópia 

de seu documento pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, dê-se 

VISTA ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, II, 

do CPC. Somente então, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAETANO MARQUES (EXECUTADO)

DOMINGOS APARECIDO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000840-16.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: DOMINGOS 

APARECIDO MARQUES, VERA LUCIA CAETANO MARQUES Vistos. 

INTIME-SE a parte exequente para, querendo, manifestar acerca da 

impugnação à penhora de ID 27854064, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001735-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001735-74.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO LUIZ RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL Vistos. Considerando que o demandado apresentou contestação 

em id. 27156849, INTIME-SE o autor para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS Mirassol D’Oeste-MT, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE POMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003686-06.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CIBELE POMAR DA SILVA REQUERIDO: PGE Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002304-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES (REQUERENTE)

RONALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

REGINALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

JOSILENE PELISSARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002304-75.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: RONALDO PELISSARI ROMANELO, JOSILENE PELISSARI DE 

SOUZA, REGINALDO PELISSARI ROMANELO, LUCIMARA PELISSARI 

ROMANELO GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 7 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002304-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES (REQUERENTE)

RONALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

REGINALDO PELISSARI ROMANELO (REQUERENTE)

JOSILENE PELISSARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002304-75.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: RONALDO PELISSARI ROMANELO, JOSILENE PELISSARI DE 

SOUZA, REGINALDO PELISSARI ROMANELO, LUCIMARA PELISSARI 

ROMANELO GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 7 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MOURA VILARINHO OAB - RJ177597 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003561-38.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO RÉU: SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MOURA VILARINHO OAB - RJ177597 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003561-38.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO RÉU: SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001842-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001842-55.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUIZ GONZAGA DE MENEZES REQUERIDO: CLEIDIMARA 

CRISTINA FRANCISCO Vistos. INTIME-SE a parte requerente para 

manifestar acerca do petitório de ID 27477503, requerendo o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003635-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003635-92.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES RÉU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL” 

proposta por JENIFFER MYRELLA MORAIS NUNES em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A., ambos devidamente qualificados. Entre um ato 

e outro (ID 27468014), as partes chegaram a uma solução consensual do 

litígio, requerendo assim a homologação e extinção do feito. Os autos 

vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do art. 487, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito Custas processuais, nos termos 

do art. 90 do CPC. Honorários advocatícios conforme acordado. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003635-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003635-92.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES RÉU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL” 

proposta por JENIFFER MYRELLA MORAIS NUNES em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A., ambos devidamente qualificados. Entre um ato 

e outro (ID 27468014), as partes chegaram a uma solução consensual do 

litígio, requerendo assim a homologação e extinção do feito. Os autos 

vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do art. 487, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito Custas processuais, nos termos 

do art. 90 do CPC. Honorários advocatícios conforme acordado. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (REU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000514-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MATADOURO UNIAO LTDA - ME 

Vistos. DEFIRO conforme requerido em ID 27897579, razão pela qual 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, 

VISTA ao Ministério Público para manifestação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001379-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001379-16.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CELIA PEREIRA DA SILVA - ME Vistos. Considerando o teor 

da certidão de ID 27669971, dê-se VISTA à arte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis, INTIME-SE 

pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte 

dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001154-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DOS SANTOS MASSON (EXECUTADO)

MASSON & SANTOS MASSON LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001154-93.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 

EPP EXECUTADO: MASSON & SANTOS MASSON LTDA - ME, CRISTIANE 

DOS SANTOS MASSON Vistos. Em que pese a juntada de comprovante de 

diligência de Oficial de Justiça, verifico que a parte exequente não fez 

qualquer requerimento apto ao impulsionamento do feito, razão pela qual, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que é direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Transcorrido in albis, INTIME-SE 

pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte 

dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Após, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003774-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANESTOR LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001710-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001710-61.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO REQUERIDO: WILSON 

LUCAS AZEVEDO DA GRACA Vistos. Considerando a necessidade de 

readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 26/03/2020 às 

14h00min. INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001710-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001710-61.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO REQUERIDO: WILSON 

LUCAS AZEVEDO DA GRACA Vistos. Considerando a necessidade de 

readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 26/03/2020 às 

14h00min. INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001710-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) das partes para audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/03/2020 às 14h00min, sendo que o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providencias as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001710-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) das partes para audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/03/2020 às 14h00min, sendo que o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providencias as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000020-60.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. A despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 

e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em 

razão da manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos, 

de modo que se CITE a requerida, para, querendo, ofertar contestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal (art. 335 c/c 183 

do CPC). Com a vinda aos autos de contestação, ou transcorrido o prazo 

in albis, de tudo certificado, INTIME-SE a autora para querendo impugná-la 

no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência. Mirassol D’Oeste - MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000698-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALVES DE SOUZA (REU)

ILMA SANTOS (REU)

E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000698-46.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: E A DE SOUZA 

ELETRODOMESTICOS - EPP, EMERSON ALVES DE SOUZA, ILMA SANTOS 

Vistos. INDEFIRO o requerimento formulado em ID 27423295 haja vista que 

a empresa responsável pela realização da perícia não efetivou mais 

qualquer requerimento de juntada de documento em sua última 

manifestação, razão pela qual, não vislumbro a necessidade de solicitação 

de referidos extratos, eis que no laudo pericial já constará todos os 

apontamentos necessários ao deslinde processual. No mais, 

AGUARDE-SE o transcurso do prazo concedido à empresa perita, 

devendo ao término ser a mesma intimada para que junte aos autos o 

laudo pericial finalizado. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação acerca do laudo, em 15 (quinze) dias. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000698-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALVES DE SOUZA (REU)

ILMA SANTOS (REU)

E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000698-46.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: E A DE SOUZA 

ELETRODOMESTICOS - EPP, EMERSON ALVES DE SOUZA, ILMA SANTOS 

Vistos. INDEFIRO o requerimento formulado em ID 27423295 haja vista que 

a empresa responsável pela realização da perícia não efetivou mais 

qualquer requerimento de juntada de documento em sua última 

manifestação, razão pela qual, não vislumbro a necessidade de solicitação 

de referidos extratos, eis que no laudo pericial já constará todos os 

apontamentos necessários ao deslinde processual. No mais, 

AGUARDE-SE o transcurso do prazo concedido à empresa perita, 

devendo ao término ser a mesma intimada para que junte aos autos o 

laudo pericial finalizado. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação acerca do laudo, em 15 (quinze) dias. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000796-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. D. S. B. (TESTEMUNHA)

A. M. D. (TESTEMUNHA)

A. C. D. S. (TESTEMUNHA)

J. O. C. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000796-31.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAYCON ANDRE PIRES RÉU: LILIANE APARECIDA DA COSTA 

Vistos. Preenchidos os requisitos do art. 815 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte contrária, na pessoa do seu 

representante judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

ordem judicial emanada, sob pena de enriquecimento indevido, devendo 

comprovar documentalmente nos autos, sem prejuízo de eventual 

conversão em perdas e danos, nos termos do art. 816, do CPC. Com o 

transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

satisfação da obrigação. Empós, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000796-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. D. S. B. (TESTEMUNHA)

A. M. D. (TESTEMUNHA)

A. C. D. S. (TESTEMUNHA)

J. O. C. (TESTEMUNHA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000796-31.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAYCON ANDRE PIRES RÉU: LILIANE APARECIDA DA COSTA 

Vistos. Preenchidos os requisitos do art. 815 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte contrária, na pessoa do seu 

representante judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

ordem judicial emanada, sob pena de enriquecimento indevido, devendo 

comprovar documentalmente nos autos, sem prejuízo de eventual 

conversão em perdas e danos, nos termos do art. 816, do CPC. Com o 

transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

satisfação da obrigação. Empós, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000145-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, para s partes. Mirassol D'Oeste - MT, 15 de 

janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000028-37.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ABELARDO RIBEIRO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. De pronto, em que pese a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. CITE-SE a Autarquia 

demandada para, no prazo legal, responder aos termos da inicial. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la 

no prazo legal. POSTERGO a designação da solenidade para após a 

formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, CONCLUSOS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004029-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CERQUEIRA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004029-02.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CERQUEIRA DE MIRANDA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por JOSÉ CERQUEIRA DE MIRANDA/ 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 
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designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003091-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TOLEDO MARASSI (AUTOR(A))

ARTAXERXES GOMES BALEEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CRISTIANE DE MATOS SILVESTRE SANTOS OAB - MT26685/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

423152 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELY MARIA DA SILVA OAB - 468.692.631-91 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003091-07.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ARTAXERXES GOMES BALEEIRO, ROSANA TOLEDO 

MARASSI RÉU: 423152 REPRESENTANTE: ANELY MARIA DA SILVA 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca do petitório de ID 

27735845, requerendo o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003091-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TOLEDO MARASSI (AUTOR(A))

ARTAXERXES GOMES BALEEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CRISTIANE DE MATOS SILVESTRE SANTOS OAB - MT26685/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

423152 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELY MARIA DA SILVA OAB - 468.692.631-91 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003091-07.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ARTAXERXES GOMES BALEEIRO, ROSANA TOLEDO 

MARASSI RÉU: 423152 REPRESENTANTE: ANELY MARIA DA SILVA 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca do petitório de ID 

27735845, requerendo o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1003068-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NATALINA PAINS SILVA (ARGUINTE)

KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA (ARGUIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1003068-61.2019.8.11.0011. 

ARGUINTE: KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA, DANIELA 

NATALINA PAINS SILVA ARGUÍDO: RENATA MENDES BARBOSA DE 

SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ID 27444694, requerendo o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1003068-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NATALINA PAINS SILVA (ARGUINTE)

KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA (ARGUIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1003068-61.2019.8.11.0011. 

ARGUINTE: KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA, DANIELA 

NATALINA PAINS SILVA ARGUÍDO: RENATA MENDES BARBOSA DE 

SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ID 27444694, requerendo o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS OAB - SP399830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000385-51.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): VERGINIA FERREIRA DE SOUZA RÉU: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS com pedido 

de LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA” proposto por VERGINIA FERREIRA 

DE SOUZA, em face de MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Conforme petição de id. 25465268, a 
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parte autor pugnou pela desistência da ação. Após, vieram os autos 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide 

posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pela autora. Nesse diapasão, HOMOLOGO 

o pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade até 

que cesse a hipossuficiência financeira da requerente. Com o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001660-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ANDRE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARRETO LOPES OAB - MT20450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001660-35.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANDRE GOMES DA SILVA, ROSILENE RODRIGUES DOS 

SANTOS SILVA RÉU: IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” proposto por ANDRÉ GOMES 

DA SILVA e ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, em desfavor de 

IMOBILIÁRIA 25 DE MAIO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme petição de id. 27644708, a parte autor pugnou pela desistência 

da ação. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela autora, 

antes mesmo da citação do demandado. Nesse diapasão, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Contudo, 

suspendo a exigibilidade ANTE a hipossuficiência da parte autora pelo 

prazo legal. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001660-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ANDRE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARRETO LOPES OAB - MT20450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001660-35.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANDRE GOMES DA SILVA, ROSILENE RODRIGUES DOS 

SANTOS SILVA RÉU: IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” proposto por ANDRÉ GOMES 

DA SILVA e ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, em desfavor de 

IMOBILIÁRIA 25 DE MAIO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme petição de id. 27644708, a parte autor pugnou pela desistência 

da ação. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela autora, 

antes mesmo da citação do demandado. Nesse diapasão, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Contudo, 

suspendo a exigibilidade ANTE a hipossuficiência da parte autora pelo 

prazo legal. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004092-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004092-27.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELAINE APARECIDA BERNARDO REQUERIDO: PGE Vistos. 

Em tempo, verifico que o autor pugnou pela concessão das benesses da 

justiça gratuita e que até o presente momento tal pleito não fora apreciado, 

contudo, verifico que o pleito necessita de dilação probatória. A 

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Do disposto normativo constitucional acima citado, 

aufere-se que a gratuidade será concedida apenas àqueles que 

trouxerem provas fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. O art. 

99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a alegação de hipossuficiência 

possui apenas presunção de veracidade, devendo ser acompanhada de 

provas suficientes para demonstração da impossibilidade financeira de 

arcar com as custas processuais, conforme entendimento unânime no 

Superior Tribunal de Justiça. A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios 

objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício (Código de Processo 

Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª edição. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 4º da Lei 1.060/50, p. 

1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de Instrumento nº 

7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do TJSP, entendeu 

que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de pobreza de quem 

a afirma para obter os benefícios da gratuidade, consoante o disposto no 

art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa que não 

possa o magistrado entender necessária a comprovação da insuficiência 

de recursos de quem pleiteia o RESUMO INTEIRO TEOR EMENTA PARA 

CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a esperar que a parte contrária 

formule impugnação ao pedido de assistência judiciária, se, diante do que 

consta dos autos, vislumbra indícios de que a real situação financeira do 

requerente não se coaduna com o conteúdo da declaração de pobreza. 

Pode, diante disso e em defesa do interesse público, determinar a 

apresentação de documentação suplementar que entender necessária ao 

seu convencimento. Pode, em resumo, determinar a produção de provas a 

respeito. É o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. 

Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e 
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Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo da boa doutrina (Nelson Nery 

Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery,"Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed. RT, 

3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 1.060/50)". Compartilhando deste 

entendimento, colaciono recentes julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS 

DOCUMENTOS. ULTIMAS DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. 

AFERIÇÃO DA REAL POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1- A presunção relativa de hipossuficiência pode 

ser afastada mediante verificação, pelo magistrado, da possibilidade 

econômica do agravante em arcar com as custas do processo. Inexiste, 

portanto, qualquer ofensa à legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 

6º da Lei n. 1.060/50 permitem ao magistrado indeferir os benefícios 

inerentes à assistência judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". 

Permite, em consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a 

prova dos autos, perquira acerca da real condição econômica do 

demandante. Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o 

juízo discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexiste nos autos 

documento apto a comprovar a hipossuficiência alegada. Desta feita, 

INTIME-SE a autor, via seu causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000002-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-54.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. R. L. (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

ato deprecado, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento 

para posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003747-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003747-61.2019.8.11.0011. 
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AUTOR(A): ROBERTO GOMES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE TRABALHADOR RURAL” proposta por 

ROBERTO GOMES DA SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, mesmo porque, é necessária a 

comprovação por provas testemunhais. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão calca-se na 

provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar resposta no 

prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a designação da 

solenidade para após a formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de 

Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004095-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BRANICIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004095-79.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CESAR AUGUSTO BRANICIO BORGES RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão de se configurar como uma fase onerosa e 

desnecessária no tocante das causas relacionadas ao Seguro DPVAT, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

pois preenchidos os requisitos legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO 

as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC, podendo 

ser revista a qualquer tempo. CITE-SE a parte demandada para responder 

à ação no prazo legal, ou ratificar a contestação já apresentada nos 

autos. Após, À autora para querendo apresentar impugnação, ou ratificar 

a já constante nos autos (art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003709-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003709-49.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MACHADO Vistos. Cuida-se 

de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” proposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de MARCOS 

ANTONIO DE ARAUJO MACHADO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme petição de id. 25790176, a parte autor pugnou pela 

desistência da ação, ante a quitação do débito pelas vias administrativas. 

Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela autora 

decorrente da transação efetivada entre as partes. Nesse diapasão, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do NCPC. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de 

novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 
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Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003709-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MACHADO (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO ANTONIO DIOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VILLERA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - 035.079.991-10 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000004-09.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO REPRESENTANTE: 

APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: IZABELLY PEREIRA 

MAXIMIANO Vistos. I) RECEBO a inicial em todos os seus termos e DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita conforme requerido, podendo ser 

revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. A 

presente ação é de revisional de pensão alimentícia. Rege-se, portanto, 

pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto no artigo 13. II) 

Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II) III) Quanto ao pedido 

de Tutela Antecipada dos alimentos, INDEFIRO, por ora, mormente porque, 

não há, neste instante, informação segura de ambas as partes para aferir 

o binômio necessidade/possibilidade. Explico. A ação revisional de 

alimentos tem como pressuposto a alteração do binômio 

possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada à efetiva alteração 

na capacidade do adquirente, cabível a readequação da pensão 

alimentícia. A majoração dos alimentos encontra sustentáculo no artigo 

1.699 do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o qual dispõe: Art. 1.699. 

Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 

quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar 

ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração 

do encargo. Sobre o tema em tela, Silvio Rodrigues[1] leciona: “Uma vez 

fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada, por reclamação de 

qualquer das partes, desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na 

fortuna de quem fornece os alimentos, ou de quem os recebe. Assim, por 

exemplo, se com o crescimento os filhos necessitam de maiores recursos 

para estudo e vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai 

melhorou, em relação à anterior, deve o juiz conceder aumento da pensão 

alimentícia; ao contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou 

que um dos filhos se tornou maior ou que uma filha contraiu matrimônio 

etc., pode pedir redução dos alimentos a que foi anteriormente 

condenado” (CC/1916, art. 401; CC/2002, art. 1.699) Com efeito, os fatos 

ensejadores desta mudança devem restar devidamente demonstrados, 

pois, é pacífico o entendimento no sentido de que a agravação, redução 

ou a exoneração de alimentos depende de prova robusta nos autos. IV) 

CITE-SE a requerida, no endereço descrito na exordial, e INTIME-SE o 

requerente, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento que DESIGNO para o dia 12/03/2020, às 14h30min 

acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em arquivamento do pedido e da parte ré em confissão e 

revelia (Lei n.º 5.478/68, artigo 7º). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte ré contestar, desde que o faça por intermédio de advogado 

e se não tiver condições informe quando da intimação, devendo lhe ser 

nomeado defensor dativo, passando-se, em seguida, à instrução 

processual, de modo que deverão as partes apresentar provas na 

solenidade e trazer as testemunhas independente de intimação sob penas 

de preclusão. V) Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. VI) CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito [1] In: Direito Civil. Vol. 6. Direito de Família. 27ed. São Paulo. 

Saraiva. p. 425.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000035-29.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VILSON JANKOWITSCHI Vistos. 

Cuida-se de pedido de busca e apreensão com pedido liminar embasado 

em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual a requerente, 

AYMORE, pretende alcançar o bem que se encontra em posse de VILSON 

JANKOWITSCHI, em decorrência do contrato indicado no ID 27954352 em 

que se vê a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como 

é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida 

liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o 

que se verifica pela notificação extrajudicial acostada de ID 27954354. 

Acolho os argumentos da autora, eis que verifico que esta comprovou a 

mora da parte requerida, pois expediu notificação para o endereço 
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constante no contrato. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e apreensão, consoante o 

Decreto-Lei n. 911/69, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I-) O devedor 

fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, 

depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo 

credor, recebendo o bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a 

propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do credor 

fiduciário; III-) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor. Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GIMENEZ SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora, que se encontra disponível na 

Secretaria da 1ª Vara, a certidão - ART. 828, para retirada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004056-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MANZANO CALDEIRA OAB - SP126898 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.F. dos SANTOS ALBUQUERQUE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004056-82.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DAIR DA SILVA RÉU: S.F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE 

Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE DESPEJO COM TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECEDENTE C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS” que DAIR DA SILVA, move 

em desfavor de S.F. dos SANTOS ALBUQUERQUE. Aduz o autor, em 

síntese, que realizou contrato de locação verbal e sem apresentação de 

fiador ou caução, razão pela qual requer a desocupação e retomada do 

imóvel, em sede liminar. Vieram-me os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos 

verifico que o contrato objeto da presente lide foi feito apenas de forma 

verbal, restando à autora o ônus da prova, eis que se trata de fato 

constitutivo do direito por ela pleiteado. Assim, prejudicada a análise do 

pedido liminar, razão pela qual postergo sua análise para após a formação 

do contraditório. Ademais, com o olhar volvido à tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 20/02/2019, às 13h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal 

solenidade será realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Após, devidamente certificado, voltem-me 

conclusos. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004056-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MANZANO CALDEIRA OAB - SP126898 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

S.F. dos SANTOS ALBUQUERQUE (REU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do citação, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002982-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Mirassol D'Oeste-MT (REU)

ALVAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002982-90.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA SONIA LIMA RIBEIRO REU: ALVAY COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT 

Vistos. Trata-se de “AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CADASTRAL DE IMÓVEL 

E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS” proposta por MARIA SONIA LIMA RIBEIRO em 

desfavor de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE e ALVAY 

COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA., ambos qualificados. Consta da 

inicial que a adquiriu o lote nº 05 da quadra 143 em meados de 2011, 

todavia que o contrato de compra e venda redigida pela requerida Alvay 

constou equivocadamente como objeto do contrato o lote de nº 04. 

Acrescenta que procurou a Prefeitura Municipal para transferência dos 

tributos e quitou todo atrasado existente, contudo, quando constatado o 

equívoco comunicou a Prefeitura Municipal e apresentou o contrato 

alterado, porém, mesmo assim teve seu nome protestado pela dívida ativa 

de 2015 a 2018 referente aos débitos do lote nº 04. Por tais motivos, 

requer a condenação da Prefeitura de Mirassol D’Oeste-MT a transferir o 

cadastro e débitos referentes ao imóvel, lote nº 04 para IMOBILIÁRIA 25 

DE MAIO. A inicial recebida em ID 22508362, momento em que designou 

audiência de conciliação. Devidamente citado, o Município de Mirassol 

D’Oeste apresentou contestação em ID 24319438 aduzindo, 

preliminarmente, a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada 

pela autora, ausência de instrumento de procuração, ilegitimidade passiva. 

Quanto ao mérito, sustenta que o equivoco foi da loteadora requerida, que 

o cadastramento foi feito de acordo com os documentos apresentados e 

que não foi possível fazer a alteração posteriormente em razão da rasura 

do contrato de compra e venda. Impugnação à contestação apresentada 

em ID 25004963. Já a requerida Alvay Comércio e Representações 

Ltda-MT contestou o pleito exordial em ID 27265835, alegando em 

preliminar a incorreção do valor da causa, ausência de interesse 

processual, e no mérito que as rasuras não foram feitas pela mesma, ao 

argumento que a própria autora não imputou na exordial qualquer 

responsabilização. Impugnação à contestação apresentada em ID 

27520738. Instado a manifestarem, a autora e a loteadora pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Pois bem. Em que pese o pleito das partes 

pelo julgamento antecipado, esclareço que os fatos narrados ainda não 

estão satisfatoriamente delineados a ponto de permitir a prolação de 

sentença meritória, e considerando que o juiz é o destinatário final das 

provas, entendendo necessária a instrução do feito e produção de prova 

testemunhal, razão pela qual passo ao saneamento do feito. No tocante à 

preliminar de ausência de comprovação de hipossuficiência esclareço que 

a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, razão 

pela qual cabe à parte que impugna oferecer documentos aptos a 

desconstituir tal presunção e não somente alegar, conforme fez a parte 

requerida. Assim, REJEITO-A. Quanto à ausência de instrumento de 

procuração, igualmente não merece acolhimento, em razão do que dispõe 

o art. 4º, §6º, da Lei Complementar 80/94, que atribui a capacidade 

postulatória dos Defensores à sua nomeação e posse no cargo público. 

Portanto, REPILO. Referente à dita ilegitimidade passiva, observo que a 

própria autora da ação reconhece o equívoco ao apontar a Prefeitura 

como requerida, apontando que o correto seria o Município de Mirassol 

D’Oeste, bem como esclarecendo que se tratou de erro material na 

confecção da exordial e requerendo com fulcro no princípio da 

cooperação a retificação do equívoco. Nestes termos, por se tratar de 

mero erro material, AFASTO a preliminar suscitada. No que pertine à 

preliminar de incorreção ao valor da causa, verifico que a requerente 

também reconheceu que houve erro material e pugnou pela retificação 

com fundamento no princípio da cooperação. Desta feita, ACOLHO apenas 

para o fim de determinar a retificação do cadastramento dos autos e 

constar o valor da causa como sendo R$ 991,12 (novecentos e noventa e 

um reais e doze centavos), com espeque no princípio da cooperação e da 

primazia de mérito. Finalmente, no que toca à alegada ausência de 

interesse processual sem razão a requerida Alvay Comércio e 

Representações Ltda-MT, eis que a exordial é clara ao apontar a mesma 

como uma das responsáveis pelo transtorno vivenciado pela autora, bem 

como o pedido da ação é para que o lote nº 04 seja transferido do nome 

da autora para o nome da loteadora. Não havendo outras questões 

prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

A par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) qual foi o lote 

objeto do contrato de compra e venda; 2) quem é possuidor ou proprietário 

do lote 04; 3) quando se deu a descoberta do equívoco; 4) se a 

requerente procurou a loteadora para resolução e qual a providência 

adotada pela mesma; DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 26/03/2020, às 14h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda 

deverão os causídicos providencias as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Sobre a distribuição 

do ônus da prova (art. 357, III, CPC) ressalto que caberá à requerente, nos 

termos do art. 373 do Estatuto Processual Civil. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000629-77.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando atentamente os 

autos, em que pese tenham me vindo conclusos para prolação de 

sentença, verifico que o presente não se encontra maduro o suficiente 

para o seu deslinde, necessitando de uma maior dilação probatória para 

comprovação da qualidade de segurado especial. Registre-se que tal 

medida é perfeitamente cabível nos autos eis que o Magistrado, enquanto 

destinatário da prova a ser produzida, poderá determinar a produção de 

tal prova se utilizado de seu livre convencimento e entendimento, além de 

se prestigiar o princípio da primazia do mérito, à luz do art. 4º, do CPC[1]. 

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/03/2020, às 14h30min, intimando-se 

as partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito [1] Dessa forma, a fim de dar efetividade ao princípio da primazia do 

mérito o legislador atribuiu ao Magistrado o dever de sanar qualquer vício 

do processo com escopo de privilegiar, sempre que possível, o julgamento 

d e  m é r i t o . 

(https://processociviloab.jusbrasil.com.br/artigos/470878444/o-principio-da

-primazia-do-julgamento-de-merito-no-novo-codigo-de-processo-civil)
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003647-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NUNES PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003647-09.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSANGELA NUNES PAIXAO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Considerando 

que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. De pronto, em que 

pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2019, não 

havendo que se falar em quinquênio. Não havendo prejudiciais, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de 

prova testemunhal, enquanto a Autarquia Federal pugnou pelo depoimento 

pessoal da parte autora sob pena de confesso. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) qualidade de segurado do recluso antes de sua 

segregação, b) dependência econômica da requerente em relação ao 

segregado segurado. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol 

deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da 

solenidade, devendo seu advogado informar ou intimar as testemunhas da 

data, horário e local da realização da solenidade, salvo exceções legais, 

sendo o não comparecimento presumido como desistência, nos termos do 

que preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, INDEFIRO o pleito de 

depoimento pessoal, eis que não influenciará no julgamento do feito, sendo 

a prova testemunhal suficiente a tanto. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/03/2020, às 14h. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004078-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PERPETUA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004078-43.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANTONIA PERPETUA BORBA Vistos. Em analise detida dos 

autos, verifico que a Ação em que se pleiteia Alvará Judicial apenas é 

admissível para levantamento de valores deixados pelo falecido quando 

não há bens passíveis de penhora. Como é cediço, a jurisprudência é 

pacífica no sentido de que havendo bens a serem inventariados, não é 

meio cabível alvará judicial, a propósito: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. 

SUCESSÃO. ALVARÁ. O pleito de alvará é uma exceção à 

obrigatoriedade da realização do inventário, e, tendo o falecido deixado 

bens a inventariar, incabível o pedido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70079217238, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/10/2018) 

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. O 

pleito de alvará é uma exceção à obrigatoriedade da realização do 

inventário, e, tendo o falecido deixado bens a inventariar, incabível o 

pedido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079075388, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 18/09/2018) Assim, considerando que neste caso o de 

cujus deixou bem a inventariar, imprescindível a realização de inventário 

extra ou judicialmente. Desta feita, em homenagem ao princípio da primazia 

do mérito, INTIME-SE a autora para que promova a emenda à incial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001947-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001947-95.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUZIA DA SILVA FREIRE REQUERIDO: ESTE JUÍZO, INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito de os 

autos me terem vindo conclusos para saneamento do feito, analisando 

acuradamente os autos, denota-se que a autora nada juntou acerca de 

eventual do pedido administrativo, o que é imprescindível para a análise do 

pleito. Assim, CONVERTO o feito em diligência para DETERMINAR à autora 

que apresente o resultado do requerimento administrativo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em seguida, voltem-me 

os autos CONCLUSOS para efetivação de buscas no sistema a disposição 

deste juízo no intuito de averiguar eventual paradeiro do suposto falecido. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004068-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004068-96.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS Vistos. Em 

analise detida dos autos, verifico que a Ação em que se pleiteia Alvará 

Judicial apenas é admissível para levantamento de valores deixados pelo 

falecido quando não há bens passíveis de penhora. Como é cediço, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que havendo bens a serem 

inventariados, não é meio cabível alvará judicial, a propósito: APELAÇÃO. 

DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. O pleito de alvará é uma exceção à 

obrigatoriedade da realização do inventário, e, tendo o falecido deixado 

bens a inventariar, incabível o pedido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70079217238, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/10/2018) 

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. O 

pleito de alvará é uma exceção à obrigatoriedade da realização do 

inventário, e, tendo o falecido deixado bens a inventariar, incabível o 

pedido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079075388, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 
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Ribeiro, Julgado em 18/09/2018) Assim, considerando que neste caso o de 

cujus deixou bem a inventariar, qual seja, o veículo que se pretende 

alienar, imprescindível a realização de inventário extra ou judicialmente. 

Desta feita, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, INTIME-SE a 

autora para que promova a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003772-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1003772-74.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para manifestar acerca do petitório de ID 27971220 e documento 

anexo, requerendo o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Somente então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003635-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1003635-92.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES REU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar 

acerca do petitório de ID 27984588 e documento anexo, requerendo o que 

é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001999-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001999-28.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANDERSON SOARES RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO Vistos. Considerando que a requerente se limitou a narrar 

que a probabilidade de não ser encontrada irregularidade era grande dado 

ao fato de já ter sido realizada outra visita anteriormente, não juntando ou 

pugnando diligência, tenho como concordância tácita à referida vistoria. 

No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001999-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001999-28.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANDERSON SOARES RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO Vistos. Considerando que a requerente se limitou a narrar 

que a probabilidade de não ser encontrada irregularidade era grande dado 

ao fato de já ter sido realizada outra visita anteriormente, não juntando ou 

pugnando diligência, tenho como concordância tácita à referida vistoria. 

No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003965-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE MORAES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEVES COSTA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003965-89.2019.8.11.0011. 

INVENTARIANTE: SERGIO DE MORAES ESPÓLIO: MARIA NEVES COSTA 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERGIO DE 

MORAES, contra sentença proferida de ID 27233816, sob a alegação, de 

que houve omissão ao não ser analisado o requerimento de concessão do 

benefício da justiça gratuita, sendo irregular a sua condenação ao 

pagamento das custas. Os autos vieram conclusos. É a síntese 

necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do 

artigo 1.022, inciso I e seguintes, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 
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legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Em análise da decisão combatida, verifico que merece 

acolhimento o pleito do embargante. Apesar da decisão de condenação ao 

pagamento das custas processuais estar fundamentada no teor do art. 90 

do CPC, verifico que houve omissão ao não ser analisado o requerimento 

de gratuidade da justiça, o que suspenderia a exigibilidade do pagamento 

enquanto perdurar a situação de hipossuficiência. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos declaratórios, e no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzidas e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

SUPRINDO os erros apontados, nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, 

passando a decidir da seguinte forma: “CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas processuais, contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, eis que defiro a gratuidade justiça em razão da comprovada 

hipossuficiência.” No mais, mantenho os demais termos da sentença 

embargada inalterados. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000858-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000858-71.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Adriana Oliveira 

da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados. Aduz a autora que teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso em 03/07/2018 pelo não pagamento de fatura 

emitida no valor de R$ 711,87 (setecentos e onze reais e oitenta e sete 

centavos) a qual foi gerada após a constatação pela requerida da 

existência de irregularidades no medidor de energia elétrica em razão 

deste não estar, supostamente, informando corretamente o consumo. 

Recebida a inicial, a liminar fora concedida para restabelecer o serviço de 

energia elétrica à autora. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação aduzindo, em síntese, que a perícia realizada não fora 

unilateral, mas sim efetivada por acreditado pelo Inmetro, legalidade da 

suspensão face o inadimplemento do consumidor, descabimento de 

indenização por danos morais em razão da suspensão ser devida, 

razoabilidade e proporcionalidade na eventual fixação do dano moral e 

impertinência da inversão do ônus da prova. Instadas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. Eis a 

síntese necessária. Fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar 

que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Inexistindo preliminares 

suscitadas pela parte requerida, passo desde já à análise do mérito, o qual 

deve ser julgado parcialmente procedente. Explico. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Assinalo, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando o narrado pela autora tenho que o procedimento 

a ser observado é o que dispõe o art. 129 e 130 da Resolução 414/2010 

da Aneel, contudo, este não fora totalmente observado pela parte 

requerida, eis que apesar da constatação da irregularidade por meio de 

perícia técnica por órgão vinculado ao Inmetro, observo que não foi 

apresentado aos autos o extrato do histórico de consumo da autora que 

permitisse a análise do consumo e dos valores cobrados, conforme 

previsto no inciso IV do supracitado art. 129. Portanto, resta 

impossibilitada a verificação quanto ao período em que se iniciou a 

irregularidade, bem como aos valores cobrados da autora e neste ponto é 

considerada perícia unilateral. Neste trilhar: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

ENERGIA ELÉTRICA – Cobrança de diferença de consumo baseada em 

suposta fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Produção 

de prova unilateral – Inexigibilidade do débito – Inviável o corte no 

fornecimento do serviço de energia elétrica – Dano moral caracterizado – 

Fixação. Apelação provida” (TJSP, Apl 10211273820148260114, 33ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Sá Moreira de Oliveira, j. 06/02/2017). 

“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito. Fraude no aparelho medidor. Prova. Ônus da 

parte que a alegou. Fato alegado pela concessionária. Cabe à 

concessionária provar a existência de irregularidade no aparelho medidor, 

por se tratar de fato por ela alegado. Termo de ocorrência de 

irregularidade. Inviabilidade desse documento para demonstrar as 

irregularidades apontadas, por ter sido produzido unilateralmente. Recurso 

provido.” (TJSP; Apelação 1031888-68.2017.8.26.0100; Relator (a): Cesar 

Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível 

- 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro: 

19/03/2018) Assim, sendo ônus da requerida a produção de referidas 

provas, não tendo esta apresentado e se eximido, patente a ilegalidade da 

conduta perpetrada e falha na prestação de serviços. Além disso, verifico 

que a conduta da requerida em efetuar a cobrança dos valores em 

parcela única, sem possibilitar o parcelamento do débito, configurou 

conduta abusiva, destoante do previsto no art. 113, §1º, da aludida 

Resolução 414/2010 da Aneel. Igualmente abusiva a conduta da requerida 

ao suspender o fornecimento de energia elétrica, tido como essencial, 

apenas em razão do inadimplemento do valor retroativo apurado, uma vez 

que a autora demonstrou estar quites com as faturas mensalmente 

emitidas. Compartilhando de referido entendimento, colaciono julgado de 

situação análoga: RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ÁGUA. 

COBRANÇA EXORBITANTE EM DOIS MESES PONTUAIS. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA, SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. EXORBITÂNCIA 

DO CONSUMO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DESCONSTITUIÇÃO, EM 

PARTE, DO DÉBITO, O QUAL DEVE SER APURADO COM BASE NA MÉDIA 

DO CONSUMO USUFRUÍDO NOS SEIS MESES ANTERIORES ÀS 

COBRANÇAS INDEVIDAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO 

DÉBITO, DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ÕBICE PARA QUE A PRESTAÇÃO SEJA 

INCLUÍDA NA FATURA MENSAL DA USUÁRIA, DESDE QUE O VALOR 

ESTEJA DISCRIMINADO NA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

(TJRS, RC 71004743779, 3ª Turma Recursal Cível, Relator Silvia Muradas 

Fiori, j. 08/05/2014) Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano 

moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 
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experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, a autora sofreu a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço esse considerado essencial na 

atualidade, portanto, inconteste o abalo sofrido. Nesta esteira de 

entendimento: RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É cediço que a empresa 

concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 

37, §6º, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, 

bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico 

entre este e a conduta do agente. 2. Hipótese em que restou comprovada 

nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de 

energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida 

tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a 

impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável. 3. Dano 

moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, 

privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o 

dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos 

presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma 

residência, dispensando comprovação específica. 4. Indenização não 

deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a 

própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Deram provimento à apelação. Unânime. (TJRS, AC nº 70075100644, 10ª 

Câmara Cível, Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01/03/2018) 

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO 

DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA 

UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO.Não é lícito o corte de energia em 

razão de recuperação de consumo não faturado.O corte indevido de 

energia com a consequente negativação indevida causam o dano moral 

presumido.Não há falar em modificação da decisão monocrática se 

inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão. (TJMT, Ag 

54010/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

28/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

– DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E 

IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – 

“QUANTUM” FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO 

ATENDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar 

em cerceamento de defesa, quando as provas existentes nos autos são 

suficientes à formação do livre convencimento motivado do Magistrado a 

fim de decidir a questão.A suspensão injustificada do fornecimento de 

energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à 

honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos 

direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral 

conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.Não se mostra 

desarrazoada a fixação de valores referentes a dano moral, no patamar 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando observados os parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da 

condenação. (TJMT, Ap 154782/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) Assim, apesar da tentativa da 

ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora Adriana 

Oliveira da Silva, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito 

ensejador da suspensão do fornecimento de energia elétrica. CONDENO a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios em 20 % (vinte por cento) do valor da condenação. Aguarde 

o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Adriana Oliveira 

da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados. Aduz a autora que teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso em 03/07/2018 pelo não pagamento de fatura 

emitida no valor de R$ 711,87 (setecentos e onze reais e oitenta e sete 

centavos) a qual foi gerada após a constatação pela requerida da 

existência de irregularidades no medidor de energia elétrica em razão 

deste não estar, supostamente, informando corretamente o consumo. 

Recebida a inicial, a liminar fora concedida para restabelecer o serviço de 

energia elétrica à autora. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação aduzindo, em síntese, que a perícia realizada não fora 

unilateral, mas sim efetivada por acreditado pelo Inmetro, legalidade da 

suspensão face o inadimplemento do consumidor, descabimento de 

indenização por danos morais em razão da suspensão ser devida, 

razoabilidade e proporcionalidade na eventual fixação do dano moral e 

impertinência da inversão do ônus da prova. Instadas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. Eis a 

síntese necessária. Fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar 

que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Inexistindo preliminares 

suscitadas pela parte requerida, passo desde já à análise do mérito, o qual 

deve ser julgado parcialmente procedente. Explico. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Assinalo, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando o narrado pela autora tenho que o procedimento 

a ser observado é o que dispõe o art. 129 e 130 da Resolução 414/2010 

da Aneel, contudo, este não fora totalmente observado pela parte 

requerida, eis que apesar da constatação da irregularidade por meio de 

perícia técnica por órgão vinculado ao Inmetro, observo que não foi 

apresentado aos autos o extrato do histórico de consumo da autora que 

permitisse a análise do consumo e dos valores cobrados, conforme 

previsto no inciso IV do supracitado art. 129. Portanto, resta 

impossibilitada a verificação quanto ao período em que se iniciou a 

irregularidade, bem como aos valores cobrados da autora e neste ponto é 

considerada perícia unilateral. Neste trilhar: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

ENERGIA ELÉTRICA – Cobrança de diferença de consumo baseada em 

suposta fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Produção 

de prova unilateral – Inexigibilidade do débito – Inviável o corte no 

fornecimento do serviço de energia elétrica – Dano moral caracterizado – 

Fixação. Apelação provida” (TJSP, Apl 10211273820148260114, 33ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Sá Moreira de Oliveira, j. 06/02/2017). 

“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito. Fraude no aparelho medidor. Prova. Ônus da 

parte que a alegou. Fato alegado pela concessionária. Cabe à 

concessionária provar a existência de irregularidade no aparelho medidor, 

por se tratar de fato por ela alegado. Termo de ocorrência de 

irregularidade. Inviabilidade desse documento para demonstrar as 

irregularidades apontadas, por ter sido produzido unilateralmente. Recurso 

provido.” (TJSP; Apelação 1031888-68.2017.8.26.0100; Relator (a): Cesar 

Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível 

- 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro: 

19/03/2018) Assim, sendo ônus da requerida a produção de referidas 

provas, não tendo esta apresentado e se eximido, patente a ilegalidade da 

conduta perpetrada e falha na prestação de serviços. Além disso, verifico 

que a conduta da requerida em efetuar a cobrança dos valores em 

parcela única, sem possibilitar o parcelamento do débito, configurou 

conduta abusiva, destoante do previsto no art. 113, §1º, da aludida 

Resolução 414/2010 da Aneel. Igualmente abusiva a conduta da requerida 

ao suspender o fornecimento de energia elétrica, tido como essencial, 

apenas em razão do inadimplemento do valor retroativo apurado, uma vez 

que a autora demonstrou estar quites com as faturas mensalmente 

emitidas. Compartilhando de referido entendimento, colaciono julgado de 

situação análoga: RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ÁGUA. 

COBRANÇA EXORBITANTE EM DOIS MESES PONTUAIS. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA, SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. EXORBITÂNCIA 

DO CONSUMO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DESCONSTITUIÇÃO, EM 

PARTE, DO DÉBITO, O QUAL DEVE SER APURADO COM BASE NA MÉDIA 

DO CONSUMO USUFRUÍDO NOS SEIS MESES ANTERIORES ÀS 

COBRANÇAS INDEVIDAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO 

DÉBITO, DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ÕBICE PARA QUE A PRESTAÇÃO SEJA 

INCLUÍDA NA FATURA MENSAL DA USUÁRIA, DESDE QUE O VALOR 

ESTEJA DISCRIMINADO NA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

(TJRS, RC 71004743779, 3ª Turma Recursal Cível, Relator Silvia Muradas 

Fiori, j. 08/05/2014) Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano 

moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, a autora sofreu a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço esse considerado essencial na 

atualidade, portanto, inconteste o abalo sofrido. Nesta esteira de 

entendimento: RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É cediço que a empresa 

concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 

37, §6º, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, 

bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico 

entre este e a conduta do agente. 2. Hipótese em que restou comprovada 

nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de 

energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida 

tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a 

impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável. 3. Dano 

moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, 

privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o 

dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos 

presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma 

residência, dispensando comprovação específica. 4. Indenização não 

deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a 

própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Deram provimento à apelação. Unânime. (TJRS, AC nº 70075100644, 10ª 

Câmara Cível, Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01/03/2018) 

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO 

DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA 

UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO.Não é lícito o corte de energia em 

razão de recuperação de consumo não faturado.O corte indevido de 

energia com a consequente negativação indevida causam o dano moral 

presumido.Não há falar em modificação da decisão monocrática se 

inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão. (TJMT, Ag 
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54010/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

28/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

– DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E 

IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – 

“QUANTUM” FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO 

ATENDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar 

em cerceamento de defesa, quando as provas existentes nos autos são 

suficientes à formação do livre convencimento motivado do Magistrado a 

fim de decidir a questão.A suspensão injustificada do fornecimento de 

energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à 

honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos 

direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral 

conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.Não se mostra 

desarrazoada a fixação de valores referentes a dano moral, no patamar 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando observados os parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da 

condenação. (TJMT, Ap 154782/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) Assim, apesar da tentativa da 

ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora Adriana 

Oliveira da Silva, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito 

ensejador da suspensão do fornecimento de energia elétrica. CONDENO a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios em 20 % (vinte por cento) do valor da condenação. Aguarde 

o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000581-55.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCA DE ALENCAR SATIL, GERCINO SATIL RÉU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. Prefacialmente, embora os autos me 

tenham vindo conclusos para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado, verifico que o presente não se encontra maduro o suficiente 

para o seu deslinde, eis que se encontra pendente a análise do pedido de 

inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora, que passo a 

apreciá-lo. Explico. Embora haja divergência quanto a ser a inversão do 

ônus da prova regra de instrução ou de julgamento, filio-me à corrente 

segundo a qual o julgador deve apreciar sua incidência preferencialmente 

na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à 

parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de 

oportunidade. Nesse sentido, vem entedendo o STJ, vejamos: RECURSO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO 

(ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, 

VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE 

DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode 

decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto 

ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope 

judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade 

por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, 

§ 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, 

além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), 

apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, 

conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento 

processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o 

ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto 

subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento 

da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse 

sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A 

inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente 

na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à 

parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de 

oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial 

entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

21/09/2011). (negritos acrescidos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA 
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ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, § 

4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação 

por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. 

Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e 

da possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é 

uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar 

um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o 

que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de 

culpa, com inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na 

cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não 

cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o 

julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 21.09.2011, consolidouse no sentido de que a inversão do ônus da 

prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1395254 SC 2013/0132242-9, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)” (negritos 

acrescidos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A 

análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do 

ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela 

qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 355628 RO 

2013/0176931-8, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2017)” (negritos acrescidos) Pois bem. Pugna a parte autora, pela 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O instituto da inversão do ônus 

probandi por determinação judicial – ope iudicis – exige que, num contexto 

de relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, verifico que a 

parte autora está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve 

ser atribuído à ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos 

moldes do contratado pelas partes litigantes, o que lhe será muito mais 

fácil do que exigir do autor a prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, cumpre assinalar que tal 

inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Assim, ante 

ao acima decidido, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de dez (10) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 12 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000581-55.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCA DE ALENCAR SATIL, GERCINO SATIL RÉU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. Prefacialmente, embora os autos me 

tenham vindo conclusos para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado, verifico que o presente não se encontra maduro o suficiente 

para o seu deslinde, eis que se encontra pendente a análise do pedido de 

inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora, que passo a 

apreciá-lo. Explico. Embora haja divergência quanto a ser a inversão do 

ônus da prova regra de instrução ou de julgamento, filio-me à corrente 

segundo a qual o julgador deve apreciar sua incidência preferencialmente 

na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à 

parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de 

oportunidade. Nesse sentido, vem entedendo o STJ, vejamos: RECURSO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO 

(ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, 

VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE 

DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode 

decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto 

ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope 

judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade 

por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, 

§ 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, 

além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), 

apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, 

conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento 

processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o 

ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto 

subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento 

da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse 

sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A 

inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente 

na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à 

parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de 

oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial 

entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

21/09/2011). (negritos acrescidos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA 

ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, § 

4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação 

por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. 

Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e 

da possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é 

uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar 

um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o 

que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de 

culpa, com inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na 

cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não 

cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o 

julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 21.09.2011, consolidouse no sentido de que a inversão do ônus da 

prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1395254 SC 2013/0132242-9, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)” (negritos 
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acrescidos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A 

análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do 

ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela 

qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 355628 RO 

2013/0176931-8, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2017)” (negritos acrescidos) Pois bem. Pugna a parte autora, pela 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O instituto da inversão do ônus 

probandi por determinação judicial – ope iudicis – exige que, num contexto 

de relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, verifico que a 

parte autora está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve 

ser atribuído à ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos 

moldes do contratado pelas partes litigantes, o que lhe será muito mais 

fácil do que exigir do autor a prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, cumpre assinalar que tal 

inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Assim, ante 

ao acima decidido, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de dez (10) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 12 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004102-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA FIGUEIREDO MUSSATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001660-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILDA MARIA DE OLIVEIRA BRITO OAB - 050.683.301-16 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DESIGNAÇÃO DE EXAME DE DNA Certifico 

que a Secretaria da 1ª Vara, designou o dia 24 de abril de 2020 às 09:30 

horas, no Laboratório Líder - Mirassol D'Oeste - MT. MIRASSOL D'OESTE, 

17 de janeiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FAKINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000786-50.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS FAKINE RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003261-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003261-76.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE RÉU: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO 

S/A Vistos. ACOLHO o pleito de ID nº 27335603, ante o problema de 

saúde que acometeu a autora, razão pela qual, REDESIGNO a solenidade 

para o dia 12/03/2020 às 13h00min. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003261-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003261-76.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE RÉU: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO 

S/A Vistos. ACOLHO o pleito de ID nº 27335603, ante o problema de 

saúde que acometeu a autora, razão pela qual, REDESIGNO a solenidade 

para o dia 12/03/2020 às 13h00min. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003261-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003261-76.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE RÉU: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO 

S/A Vistos. ACOLHO o pleito de ID nº 27335603, ante o problema de 

saúde que acometeu a autora, razão pela qual, REDESIGNO a solenidade 

para o dia 12/03/2020 às 13h00min. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BRACALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY REGOZONI JUNIOR OAB - SP312431 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY DE OLIVEIRA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003262-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FLAVIO BRACALE RÉU: IRANY DE OLIVEIRA E SILVA Vistos. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. 

Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pela produção de prova testemunhal, bem como de depoimento pessoal, 

ao passo que a demandada pugnou pelo julgamento antecipado. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) se houveram agressões verbais 

desarrazoadas ou apenas discussões normais em meio a troca de 

opiniões durante a reunião; b) se de tal ato decorreram danos ao autor; c) 

Caso positivo, quais os danos sofridos. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, razão pela qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/04/2020 às 13h30min, sendo que o rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como 

ainda deverão os causídicos providencias as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BRACALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY REGOZONI JUNIOR OAB - SP312431 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY DE OLIVEIRA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003262-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FLAVIO BRACALE RÉU: IRANY DE OLIVEIRA E SILVA Vistos. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. 

Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pela produção de prova testemunhal, bem como de depoimento pessoal, 

ao passo que a demandada pugnou pelo julgamento antecipado. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) se houveram agressões verbais 

desarrazoadas ou apenas discussões normais em meio a troca de 

opiniões durante a reunião; b) se de tal ato decorreram danos ao autor; c) 

Caso positivo, quais os danos sofridos. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, razão pela qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/04/2020 às 13h30min, sendo que o rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como 

ainda deverão os causídicos providencias as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação de pauta em razão de que esta Magistrada 

estará participando de aula de mestrado na data aprazada, redesigno a 

audiência para o dia 26/03/2020 às 13h30min. INTIMEM-SE todos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação de pauta em razão de que esta Magistrada 

estará participando de aula de mestrado na data aprazada, redesigno a 

audiência para o dia 26/03/2020 às 13h30min. INTIMEM-SE todos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001789-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA CONTARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que em cumprimento ao r. despacho ID 22835071, transcorreu o 

prazo de suspensão, dessa forma intimo o advogado da parte autora para 

manifestar em 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002167-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO APARECIDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002167-93.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELESTINO APARECIDO ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OBERTI LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

VERSA INFORMAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO VICIOSO POR 

DIGITAÇÃO CONTIDO NO ID: 281117832-Pág. 2: ONDE SE LÊ: "...quesitos 

da Sra. JOSÉ CARLOS FAKINE..." LEIA-SE: "...quesito do Sr. OBERTI LUIZ 

DA SILVA..." DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE DE FORMA NORMAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002130-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AMANCIO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002607-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002573-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002573-17.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JILMAR RODRIGUES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002366-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GONCALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

KARINA CORDEIRO PISSOLATO OAB - MT25376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002366-18.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: LEANDRO GONCALVES MOREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002366-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GONCALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

KARINA CORDEIRO PISSOLATO OAB - MT25376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002366-18.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: LEANDRO GONCALVES MOREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002365-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA MARQUES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002365-33.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LAURINDA MARQUES DE QUEIROZ RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000761-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MAZALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000761-37.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CICERO MAZALI RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000758-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CEDILVA SOARES ARAUJO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000758-82.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CEDILVA SOARES ARAUJO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002132-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002132-36.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADRIANO MATEUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no 

Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da 

competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar feitos de 

natureza previdenciária de Comarcas com até 70km de distância da sede 

de Vara Federal, denota-se que referida determinação encontra-se 

suspensa, consoante nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de 

Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de 

Competência no Conflito de Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, 

DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria 

de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última decisão 

exarada. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado eletronicamente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000802-04.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001754-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALGESIRO ALMEIDA DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001754-17.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALGESIRO ALMEIDA DE LIRA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 20 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001581-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001581-90.2018.8.11.0011. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1499 de 2710



AUTOR(A): LUIS ANTONIO MARTINS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001624-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso pelas partes. 

Mirassol D'Oeste - MT, 20 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo 

Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003933-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BENEDITO FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI TEIXEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 20 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000759-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARQUIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000759-67.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MOACIR MARQUIOLI RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003859-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003859-30.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES EXECUTADO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002979-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CHITARO LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 20 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003795-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DONIZETE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003795-20.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CREUZA DONIZETE CAMARGO RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 20 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000047-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wancley Antonio da Silva (REQUERIDO)

Gilberto Pereira da Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Para intimar a Procuradora da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

25.00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio 

do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do ato deprecado ou seja intimação das partes requeridas, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003034-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003034-86.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADILSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003511-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISMERALDA GONZAGA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003511-12.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ISMERALDA GONZAGA MORENO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. A despeito da 

determinação inicialmente posta no Expediente CIA n . 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 
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nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE INTIMAÇÃO intimar os Procuradores da parte autora 

para efetuar o preparo da Carta Precatória a qual será expedida para a 

Comarca de Porto Esperidião -MT com a finalidade conforme r. decisão - id 

27831719. devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento. MIRASSOL D'OESTE, 20 de janeiro de 2020. Cleusa 

Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, 

QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: 

(65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE INTIMAÇÃO intimar os Procuradores da parte autora 

para efetuar o preparo da Carta Precatória a qual será expedida para a 

Comarca de Porto Esperidião -MT com a finalidade conforme r. decisão - id 

27831719. devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento. MIRASSOL D'OESTE, 20 de janeiro de 2020. Cleusa 

Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, 

QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: 

(65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001908-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001908-35.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DULCINEIA RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: INSS CÁCERES 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004075-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA CELESTINA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004075-88.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CECILIA CELESTINA DE SOUZA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. CITE-SE a Autarquia demandada para, 

no prazo legal, responder aos termos da inicial. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. POSTERGO 

a designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. Por fim, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001594-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTINA BLANCO ONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001594-55.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): EVA CRISTINA BLANCO ONORATO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por EVA CRISTINA BLANCO ONORATO em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 20265281/20265760. Recebida a inicial em id nº 

20591211, fora determinada a citação da demandada, além de realização 

de perícia médica, com o indeferimento da tutela antecipada. Devidamente 

citada, a Autarquia demandada apresentou contestação em id nº 

21595790. Impugnação à contestação aportada em id nº 22046890. Perícia 

médica aportada em id nº 26504504. A requerente manifestou-se sobre o 

laudo pericial em id nº 26820202, ao passo que a demandada, ainda que 

intimada, deixou transcorrer o prazo a tanto. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne 

da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se 

em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, 

legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os 

princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 20265483, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando 

detidamente o laudo pericial encartado em id nº 26504510, aferem-se as 

informações: “(...) Sim; Transtorno da coluna cervical e lombar (...) total 

(...) temporária (...) prazo estimado de 12 meses (...) Apresenta quadro de 

transtorno ortopédico da coluna cervical e lombar, configurando 

incapacidade de caráter total e temporária (...)”. Vale registrar que, em que 

pese a autora requerer a total procedência dos pedidos vertidos na 

exordial, considerando que o autor só se encontra incapaz 

temporariamente, podendo ser reabilitado profissionalmente, não merece 

guarida o pleito de aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. No tocante ao pedido 

de conversão para aposentadoria por invalidez, com o olhar volvido ao 

disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar a ausência do 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, o pleito de 

conversão em voga não merece próspero, conforme entendimento 

jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: “REEXAME NECESSÁRIO 

- INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO - 

AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). No que tange ao pleito de tutela 

antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 

do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários 

argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes 

no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo 

palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de EVA CRISTINA 

BLANCO ONORATO, no valor legal, a partir da data da cessação indevida, 

o qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir 

da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[2] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[4]”. Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 
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monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001848-28.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação 

Previdenciária” proposta por ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de que, a despeito de ter sido 

concedida anteriormente aposentadoria por invalidez, o requerido 

procedeu com a alta programada, fixando data de cessação com 

pagamento do benefício de forma decrescente, mesmo permanecendo a 

invalidez para o trabalho, de modo que requer a manutenção do benefício. 

Com a inicial vieram os documentos de id nº 20812880/20813438. A inicial 

foi recebida em id nº 20843997, sendo determinada citação da 

demandada, com o deferimento do pedido de tutela, além de ser 

determinada a realização de perícia. Contestação apresentada pela 

demandada em id nº 22062396. Impugnação à contestação incrustada em 

id nº 22276898. Laudo pericial aportado em id nº 26477402. A parte autora 

apresentou manifestação em id nº 26820196, ao passo que a demandada 

deixou transcorrer o prazo sem fazê-lo, conforme certidão de id nº 

28122649. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora permaneceu satisfazendo todos os requisitos exigidos à 

concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 

e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, tal se trata de ponto 

incontroverso, uma vez que a autora se encontrava em gozo de benefício 

de aposentadoria por invalidez à época da propositura da presente ação, 

com data de cessação programada, não havendo necessidade de maiores 

discussões. Assim, demonstrada a qualidade de segurado. Analisando 

detidamente o laudo pericial inserido de id nº 26477402, aferem-se as 

informações: “(...) Sim; Portadora de transtorno ortopédico da coluna 

lombossacral (...) Total (...) Permanente (...) Não vislumbro reabilitação 

(...)” Considerando que a parte autora continua permanentemente 

incapacitada para qualquer tipo de atividade, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia, faz jus a 

manutenção da aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a 

existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível 

verificar o preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Dessa forma, 

considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da 

simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e 

das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma 

permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 
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concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” Diante do exposto, 

ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

manter a aposentadoria por invalidez em favor de VALMIR NUNES, a partir 

da data da cessação indevida programada, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, no valor legal, com incidência de juros de mora[1] a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir 

para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, 

até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança[3]”, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Vale frisar, com relação à liquidação 

das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em razão do cumprimento 

da liminar devem ser descontadas daquele montante. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 

juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 
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aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001801-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001801-54.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CRISTINA APARECIDA DO PRADO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Auxílio-Doença com pedido sucessivo de Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por CRISTINA APARECIDA DO 

PRADO em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 20705264/20705409. Recebida a inicial em id nº 

20732385, fora determinada a citação da demandada, além de realização 

de perícia médica, com o deferimento da tutela antecipada. Devidamente 

citada, a Autarquia demandada apresentou contestação em id nº 

22058082. Impugnação à contestação aportada em id nº 22276906. Perícia 

médica incrustada em id nº 26476922. A requerente manifestou-se sobre 

o laudo pericial em id nº 26820192, ao passo que a demandada, ainda que 

intimada, deixou transcorrer o prazo a tanto. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne 

da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se 

em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, 

legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os 

princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 20705288, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando 

detidamente o laudo pericial encartado em id nº 26476922, aferem-se as 

informações: “(...) Sim; transtorno oftalmológico do olho esquerdo, 

ortopédico da coluna lombar e pés (...) total (...) temporária (...) prazo 

estimado de 12 meses (...) Apresenta quadro de transtorno oftalmológico 

monocular sem repercussão de incapacidade e transtorno ortopédico dos 

pés e coluna lombar, que configura incapacidade de caráter total e 

temporária (...)”. Vale registrar que, em que pese a autora requerer a total 

procedência dos pedidos vertidos na exordial, considerando que o autor 

só se encontra incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado 

profissionalmente, não merece guarida o pleito de aposentadoria por 

invalidez. Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para 

obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial 

procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por 

invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

possível verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 
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era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, 

conforme entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 

TEMPORÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença em favor de CRISTINA APARECIDA DO 

PRADO, no valor legal, a partir da data do requerimento administrativo, o 

qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir 

da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[1] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”. Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 

juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001755-02.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JURANDIR LIMA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos 

do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de 

modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não 

apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 26206 Nr: 2769-58.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, 

inciso I do CPC, razão por que RETIFICO a sentença nos seguintes 

termos:“Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais a qual fixo no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, 
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eis que sucumbente na maior parte dos pedidos”.MANTENHO os demais 

termos da sentença incólumes.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 31 de outubro de 2019.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 252886 Nr: 4600-58.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Aline Neres dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a n o E x p e d i e n t e C I A n . 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247350 Nr: 1799-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber da Silva Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Mendonça F.I., Lea Marisa Lopes Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, tendo em vista que a requerida foi citada à fl. 46 e até a 

presente data não de manifestou nos autos, DECRETO a revelia da 

demandada, nos limites dispostos no art. 344 e 345, do CPC.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

Nesse desiderato, vislumbro que a parte requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. Porém, tendo em vista que o juiz é o 

destinatário final das provas, entendo necessária a instrução do feito e 

produção de prova testemunhal.

Vale ressaltar que, por se tratar de posse, a prova oral singulariza-se na 

capacidade de esclarecer os fatos, conjugada, é lógico, à prova 

documental já produzida.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) a posse e a 

sua respectiva natureza exercida sobre a área em litígio; 2) a data em que 

tal fato se deu; 3) existência de vício possessório e seu conhecimento 

pela autora.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020, às 

14h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá aos patronos das partes a intimação das testemunhas para que 

compareçam à solenidade designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob 

pena de desistência na oitiva (§3º).

Sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) ressalto que 

caberá aos requerentes, nos termos do art. 373 do Estatuto Processual 

Civil.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25676 Nr: 250-76.2007.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMJ, ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIeCdCeDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Maques Ochiuchi - OAB:14495/B

 Entretanto, a proteção dispensada a essas espécies de dados, como 

forma de resguardar a própria intimidade da pessoa física e a privacidade 

da pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los intocáveis sob pena 

de se proteger exacerbadamente os maus pagadores. Afinal, até mesmo 

as liberdades públicas são relativas, de sorte que cedem espaço quando 

“em jogo” um interesse maior da sociedade. Em resumo, o direito 

fundamental à privacidade não pode servir de proteção a arbitrariedades e 

ilegalidades, conforme se extrai da seguinte lição do prof. Alexandre de 

Moraes:“Os sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, 

podendo ser devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas comissões 

Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a 

proteção constitucional do sigilo não deve servir para detentores de 

negócios não transparentes ou de devedores que tiram proveito dele para 

não honrar seus compromissos ”. (negrito nosso)E nos autos, mesmo 

devidamente citada, a parte executada não pagou o débito. De outra parte, 

a exequente diligenciou, com insucesso, à procura de bens que 

garantissem a execução, como se colhe da penhora “on-line” e via 

RENAJUD. Portanto, o requerente demonstrou que esgotou todos os meios 

possíveis para obter esclarecimentos sobre a existência de patrimônio em 

nome dos executados (art. 476 da CNGC).POSTO ISSO, DEFIRO o pedido 

em questão, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes providências:I-) 

PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, requisitando as 

Declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos em nome do 

executado, CPF/CNPJ nº 07.234.587/0001-42.II-) Aportando aos autos as 

informações ora deferidas, deverá o feito tramitar em segredo de justiça. 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

consulta.Postergo a análise dos demais pedidos do petitório de fls. 

764/766. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de outubro de 2019.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248287 Nr: 2240-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240313 Nr: 3050-62.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240951 Nr: 3391-88.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259181 Nr: 1511-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves Memória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar no prazo legal, acerca 

da certidão de fls. 69, cujo o teor trnscrevo a seguir: Em cumprimento ao 

Mandado de Intimação, nos autos supra, diligenciei no dia 06/12/2019, às 

o8h45min, no endereço descrito no mandado, nesta cidade e encontrei a 

residência fechada, retornei no dia 09/12/2019, às 09h15min, e DEIXEI DE 

CITAR / INTIMAR o requerido ARLINDO ALVES MEMÓRIA, conforme 

informações de sua esposa Srª Sinedi dos Santos (Cel: 9.9942-4545), o 

requerido atualmente encontra-se a trabalho temporário na capital São 

Paulo, disse também que sua previsão de retorno e no mês de fevereiro 

de 2020. Nada mais disse. Dou fé. Mirassol D’Oeste, 09 de dezembro de 

2019. Mário Rodrigues Lima Júnior, Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 218819 Nr: 3407-13.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Pascolat Coradini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Iara Pascolat Coradini em 

face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fl.106).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 29 de outubro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250381 Nr: 3216-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Heleno Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 3216-60.2017.811.0011 – código: 250381

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

PARTE REQUERIDA: Edson Heleno Cabral

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Edson Heleno Cabral, Cpf: 03491073197, 

Rg: 2132043-8 SSP MT Filiação: Antonio Heleno Cabral e Edinez Maria de 

Maura Cabral, data de nascimento: 18/08/1989, brasileiro(a), natural de 

Araputanga-MT, convivente, tratorista, Endereço: Av. Vereador Paulo 

Sérgio Bachega, Bairro: Beira Rio, Cidade: Porto Esperidião-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 24.132,43

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta 

por Aymoré Creditos, Financiamentos e Investimentos s/a em face de 

Edson Heleno Cabral, todos devidamente qualificados nos autos. Apesar 

de devidamente intimada (fl.50) a autora deixou de manifestar como 
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certificado nas fls.51. Os autos vieram conclusos. Eis o breve relatório. 

Fundamento e Decido. Sem delongas, depreende-se dos autos que houve 

a intimação da autora para dar prosseguimento regular no feito por meio 

de carta precatória,(ex vi certidão às fls.50), mas apesar de intimada 

deixou o prazo fluir sem manifestação. Ora, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso III, do CPC. Diante disso, não resta outra alternativa 

senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo ÀS PROVIDÊNCIA. Mirassol 

D´Oeste/MT, 07 de junho de 2019. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Eu, Anielle Roberta S. Delmondes, estagiária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de dezembro de 2019.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180421 Nr: 1071-70.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25.293

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

104/105, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 75131 Nr: 1264-27.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samaik Corretora de Seguros de Vida Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson dos reis silva - 

OAB:19991/0

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição 

na sentença debatida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, 

razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 1953-08.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:9855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença 

supracitada.Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de outubro de 2019. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250747 Nr: 3399-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF Brasil Foods S/A, Rodrigo Reghini Vieira, Flavia 

Moyses Fagundes, Augusto Ribeiro Junior, José Roberto Pernomian 

Rodrigues, Hélio Rubens Mendes dos Santos Junior, Gilberto Antonio 

Orsato, Pedro de Andrade Faria, Simon Chehg, José Alexandre Carneiro 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ MATTHES - 

OAB:76544, Marcelo Viana Salomão - OAB:118.623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores da parte Embargante da r. decisão de fls. 270 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 5636-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Manoela Leão, Rogerio Valadão 

Bicalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para intimar o procurador da parte autora via DJE da r. decisão de fls.47 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento das despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218272 Nr: 3339-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisvaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do exequente para manifestar no prazo legal, acerca 

da certidão de fls. 173, cujo o teor passo a transcrever: Certifico que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito desta 

Comarca, Processo n.º 3339-63.2014.811.0011 – Cód. 218272, da 1ª Vara 

desta Comarca, que me dirigi ao endereço mencionado ao r. mandado, no 
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dia 28/11/2019 às 13:50hs e DEIXEI DE PENHORAR, AVALIAR E 

DEPOSITAR BENS do Sr.º GENISVALDO PEREIRA DOS SANTOS, eis que 

não os encontrei, me dirigi ao endereço declinado no Mandado e lá 

encontrei a Sr.ª TATIANE NATALINA GOMES FERREIRA, que nos informou 

que reside no local há cerca de 2 anos, e, não conhece o Executado. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 18/12/2019. LÚCIO 

MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça. Matrícula 8275

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241135 Nr: 3497-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar no prazo legal, acerca 

da Carta Precatória expedida para Comarca de Birigui, com a finalidade de 

penhora, depósito e avaliação, devidamente cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245895 Nr: 1048-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonomo de Agua e Esgoto do 

Municipio de Mirassol D´Oeste - SAEMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar no prazo legal, acerca 

do laudo pericial acostado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250120 Nr: 3091-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Caso infrutífero ou parcialmente frutífero, VISTAS ao exequente para 

pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167802 Nr: 3368-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Alves Silva, Paulo Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado do exequente foi intimado via DJE para 

manifestar nos autos, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148903 Nr: 4359-94.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Upp Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a executada foi intimada para efetuar o pagamento, 

deixando fluir o prazo, sem manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24742 Nr: 2041-17.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PO, LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3.737

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de 

suspensão dos presentes autos.

Certifico ainda intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25993 Nr: 443-91.2007.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocézio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Almeida Campos, Nério Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, DARCI DORIVAL VALERIO - OAB:26.067/O, Jefferson Luis 

Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - 

OAB:20776/O
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 Intimo o advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão de 

fls. 277, a seguir transcrita: Certifico que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, Processo n.º 

443-91.2007.811.0011 – Cód. 25993, da 1ª Vara Cível de Mirassol 

D’oeste-MT, que no dia 09/12/2019 às 18:00hs, DEIXEI DE EFETUAR A 

AVALIAÇÃO DOS BENS, pois verificamos da documentação anexada ao 

Mandado que o “Saldo Atual de Exploração” fornecido pelo INDEA/MT é 

data de 21/06/2017, ou seja, juntado nos autos há mais de 2 anos. Assim, 

pelo próprio transcorrer do tempo evidenciamos que o referido documento 

não corresponde a realidade atual. Aliás, em 11/10/2018 no Termo de 

Penhora juntado à fl. 240, o Oficial de Justiça Adelson, já evidenciou o fato 

supra Citado, pois encontrou e penhorou apenas 11 cabeças de gado que 

haviam na propriedade. Desta feita, com as informações fornecidas no 

Mandado, é impossível que esta Avaliação seja feita nos termos 

determinado por este juízo. Desde já, nos colocamos a Disposição para 

posteriores determinações e melhor entendimento. O referido é verdade e 

dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 18/12/2019.

LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça, Matrícula 8275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75169 Nr: 1306-76.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Bernadete Tollo Eler da Silva, Jonas 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico intimar o advogado do exequente para manifestar no prazo legal, 

cerca da certidão de fls. 107, cujo o teor transcrevo: Certifico, que dirigi 

por várias vezes até a Rua Maria dos Anjos Braga – nº 1.168 e ali sempre 

encontrando a casa fechada, por final localizei a Parte Requerida: Jonas 

Gomes da Silva e proceder com a CITAÇÃO do mesmo, o qual contestou 

que não se trata de sua pessoa, em virtude de seu desconhecimento total 

sobre a parte autora, alegando que nunca teve nenhum relacionamento 

com a mesma, diante do ocorrido, solicitei seus documentos para 

averiguar e constatei, que apenas o nome e endereço confere com a 

parte requerida descrita no mandado. Sendo que a qualificação do mesmo 

é a seguinte: CPF: 138.000.512-49 – Pai: Praxedes Nicolar da Silva e Mãe: 

Laura Gomes da Rocha – Data Nasc. 27/07/1952, diante do exposto, 

DEIXEI de CITÁ-LO, por se tratar de pessoa com qualifição distinta no 

mandado e devolvo o presente para os devidos fins. Dou fé. Mirassol 

D’Oeste-MT, 18 de novembro de 2019. Adelson José de Matos, Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208 Nr: 7-55.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO GREVE, Carlos Roberto 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimo o advogado do exequnte para manifestar no prazo legal, acerca da 

certidão de fls. 457, a seguir transcrita: Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, Processo 

n.º 7-55.1995.811.0011 – Cód. 208, da 1ª Vara desta Comarca, que me 

dirigi ao endereço mencionado ao r. mandado, no dia 02/12/2019 às 

14:30hs e INTIMEI o Sr.º ANTONIO ROBERTO GREVE, dei-lhe todo o 

conhecimento do r. mandado, exarou seu ciente e aceitou a contrafé que 

lhe ofereci. Certifico que, na mesma data e hora supra, DEIXEI DE INTIMAR 

o Sr.º CARLOS ROBERTO GREVE, pois fui informado pelo Sr.º Antonio, 

que o Intimando se encontra em viajem para a Cidade de São José do Rio 

Preto-SP com previsão de retorno para fevereiro de 2020. O referido é 

verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 18/12/2019. LÚCIO MAURO LEITE 

LINDOTE, Oficial de Justiça, Matrícula 8275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232557 Nr: 3332-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Aparecido Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar os Procuradores da parte Requerente de que os autos 

encontram-se com vista para manifestarem , tendo em vista o término da 

suspensão dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255841 Nr: 5956-88.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimo o advogado do executado do r. despacho de fls. 75, que 

encontra-se disponivel no site do tribunal de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta em razão de que 

esta Magistrada estará participando de aula de mestrado na data 

aprazada, redesigno a audiência para o dia 02/04/2020, às 15h30min.

INTIMEM-SE todos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 703-61.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campesatto Comércio de Materiais para Construção 

Ltda, Giancarlo Campesatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Linea Implementos para Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana da Trindade Xavier - 

OAB:25621-0, MARCIO EDUARDO MORO - OAB:41.303/PR

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta em razão de que 

esta Magistrada estará participando de aula de mestrado na data 

aprazada, redesigno a audiência para o dia 26/03/2020, às 16h15min.

INTIMEM-SE todos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249915 Nr: 3003-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 145 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 11 de março de 2020, às 

13h30min, fazendo-se comparecer acompanhado com as testemunhas 

arroladas às fls.128..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246419 Nr: 1345-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Isabel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Mendonça F.I., Lea Marisa Lopes Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta em razão de que 

esta Magistrada estará participando de aula de mestrado na data 

aprazada, redesigno a audiência para o dia 02/04/2020, às 15h00min.

INTIMEM-SE todos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247350 Nr: 1799-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber da Silva Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Mendonça F.I., Lea Marisa Lopes Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta em razão de que 

esta Magistrada estará participando de aula de mestrado na data 

aprazada, redesigno a audiência para o dia 02/04/2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE todos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253252 Nr: 4867-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jecira Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Lea Marisa Lopes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta em razão de que 

esta Magistrada estará participando de aula de mestrado na data 

aprazada, redesigno a audiência para o dia 26/03/2020, às 16h45min.

INTIMEM-SE todos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233764 Nr: 4070-25.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilton Antonio da Silva, Magali Claro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aplik Imobiliária Ltda - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:MT0020703O, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Para intimar os Procuradores das partes da r. decisão de fls. 129 e 130 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecerem na audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 02 de abril de 2020, às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 233764 Nr: 4070-25.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilton Antonio da Silva, Magali Claro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aplik Imobiliária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:MT0020703O, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta em razão de que 

esta Magistrada estará participando de aula de mestrado na data 

aprazada, redesigno a audiência para o dia 02/04/2020, às 13h30min.

INTIMEM-SE todos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253880 Nr: 5159-15.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Evangelista da Silva - 

OAB:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela parte requerida.

Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma 

deve ser mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Assim, COMUNIQUE-SE ao e. TJMT o não exercício do juízo retratório, 

conforme art. 1.018, §1º, do CPC, e AGUARDE-SE comunicação quanto ao 

eventual recebimento de efeito ativo ao recurso para providências neste 

juízo de piso.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 166829 Nr: 3139-27.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:, Elder Ribeiro Coutinho - OAB:150.20-B, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3.056

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 1409.

 INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253676 Nr: 5067-37.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos, GSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as informações constantes na petição de fl. 100, 

AGUARDE-SE em cartório manifestação da parte autora pelo prazo de 20 

(vinte) dias.

Não havendo manifestação intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258991 Nr: 1406-16.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Martins da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” proposto por MARIA JOSÉ MARTINS DA COSTA, em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Conforme petição de fl. 109 da Defensoria Pública, considerando que fora 

feito contato telefônico com a parte autora tendo esta manifestado o seu 

desinteresse na continuação do feito, pugnando assim pela extinção da 

presente ação.

Após, vieram os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pela exequente.

Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Nos termos do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, porém suspendo a sua 

exigibilidade caso seja beneficiária da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 254077 Nr: 5247-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdJA, MAdJAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 49, de modo que sejam oficiadas as principais 

empresas de telefonia do país (Vivo, Tim, Oi, Claro) e Grupo Energiza Mato 

Grosso, solicitando informações acerca do endereço atualizado do 

executado.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE à consulta via sistema SIEL, para o mesmo 

desiderato.

Com o aporte aos autos da resposta dos ofícios e resultado da pesquisa 

via sistema encimado, INTIME-SE o exequente para pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, postergo a análise do pedido da busca de endereço no que tange 

à expedição de ofício à Receita Federal do Brasil.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D´Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253907 Nr: 5176-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Ferreira, Ruth Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 96, suspendendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, III do CPC.

Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247475 Nr: 1850-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Teixeira, Barreto Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 135141 Nr: 2334-11.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Sales de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalto Sales de Matos 

Junior - OAB:14603-MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 92, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, com o fito de propiciar tempo hábil para 

buscas de bens penhoráveis em nome do executado para satisfação do 

débito.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo in albis, INTIME-SE a autora para pugnar o que 

entender de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 169557 Nr: 3658-02.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pereira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 Vistos.

Em que pese terem-me vindo os autos conclusos para apreciação do 

petitório de fl. 260, de se notar que o causídico ora peticionante não juntou 

instrumento de procuração. Razão porque, INDEFIRO, por ora, a 

habilitação do mesmo nos autos.

Por consectário, INTIME-SE o patrono apresentado para que colacione nos 

autos o respectivo documento mandatário, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de desentranhamento do petitório e extinção anômala do 

processo.

 No mais, POSTERGO a análise dos petitórios de fls. 258 e 260 até que se 

proceda à juntada do documento faltante.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação do patrono 

postulante, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 251809 Nr: 3989-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Weldson da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24143

 (...), insuficiente a presumir de que aquele não detém condições 

financeiras razoáveis, eis que demasiadamente longevo.Nesse sentido 

entende o E. TJ/MT:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUSTIÇA GRATUITA 

- MERA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VALOR DA 

CAUSA - POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 259 DO CPC - CUSTAS 

PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO AO FINAL DA DEMANDA - 

DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O deferimento da assistência judiciária gratuita 

dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, 

porquanto a mera declaração de hipossuficiência, isolada dos elementos 

probatórios, é insuficiente para a concessão do benefício. No caso de 

haver elementos à disposição da parte autora para mensurar o proveito 

econômico pretendido, mesmo que o mínimo, necessária a sua delimitação, 

para fins de atribuição do valor da causa. Embora a legislação estadual de 

regência e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça – CNGC vedem a possibilidade de recolhimento das custas ao final 

do processo, o benefício pode ser deferido em casos excepcionais 

quando não há risco de prejuízo ao poder público. (N.U 

0073281-21.2014.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015).Posto isso, ante a ausência de quaisquer 

provas que possam coadunar com a concessão das benesses da justiça 

gratuita, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte 

autora.Por consectário, INTIME-SE o requerente para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG. Após o transcurso do prazo 

supra, com ou sem manifestação do autor, devolvam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 204655 Nr: 926-77.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Vidros Mazalins Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Vistos.

Ante o teor da manifestação da exequente estampada às fls. 101/101-v, 

INTIMEM-SE o executado para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após o transcurso do prazo supra, com ou sem manifestação, 

devolvam-me os autos CONCLUSOS para deliberação quanto ao pedido de 

suspensão processual derradeiramente aventado pela exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 211464 Nr: 2306-38.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos .

Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Idade Híbrida” movida por Maria 

Pereira Garcia contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

A exequente aportou cálculo do débito atualizado às fls. 179/188.

À fl. 200 - verso o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 
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com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls. 179/188 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 206550 Nr: 1288-79.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 Vistos.

OFICIE-SE a Prefeitura de Mirassol D´Oeste/MT para que informe acerca 

do efetivo cumprimento do decisum exarado à fl. 106. Deve o agente 

público comprovar nos autos o efetivo cumprimento da ordem judicial 

emanada, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de 

responsabilização.

 Advindo tais informações, REMETAM os autos à Central de Arrecadação 

deste Juízo, para que se procedam ao cálculo das custas e despesa 

processuais. Em seguida, INTIME-SE a executada para que efetue o 

devido pagamento.

Após, ÀS PARTES para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silencio interpretado como quitação do débito objeto desta litis.

 Somente então, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240684 Nr: 3261-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M de Moraes Kruger & Kruger Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 93, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, considerando que as partes estão em tratativas 

de acordo.

 Escoado o prazo da suspensão INTIME-SE a parte requerente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246104 Nr: 1145-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suérika Maia de Paula Carvalho 

- OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:227716

 (...) Vistos.PROCEDA-SE à conversão do presente em Cumprimento de 

Sentença.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, 

na pessoa de seus advogados ou, caso não o tenha ou decorrido um ano 

do trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do 

NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, a parte 

requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 

1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema Bacenjud e, se 

negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo 

em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a 

avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a 

parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação 

se a penhora foi realizada na presença do devedor.VI. Apresentada 

qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte 

exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para 

decisão.VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser 

arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246673 Nr: 1466-23.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Pires e Cia Ltda-ME, Cremilda Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

Ante a certidão de tempestividade estampada à fl. 109, RECEBO o recurso 

de apelação constante às fls. 102-102-v, interposto pelo exequente.
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Considerando que a parte exequente já apresentou as razões recursais 

(ex vi fls. 103/107-v), INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

as respectivas contrarrazões, a rigor do que dispõe o art. 1.010, §1° do 

CPC.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

Após as formalidades acima, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 1.009, §3º, do CPC) com as 

nossas melhores homenagens, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 192506 Nr: 3036-83.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Nunes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da ocorrência da 

prescrição do crédito executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o 

silêncio interpretado como concordância.

Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 14 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 199518 Nr: 4266-63.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Adriano Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório estampado às fls. 163/165 e documentos 

aportados às fls. 166/168, em homenagem ao princípio da não surpresa , 

nos termos do art. 10, do CPC, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação do autor, devolvam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 94744 Nr: 4656-72.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: O Municipio de Curvelândia-MT, Lair Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 (...) Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido constante do presente na 

exordial, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, razão porque 

CONDENO o Requerido ELIAS MENDES LEAL FILHO a pagar ao 

Requerente a importância de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos 

reais), a ser corrigido com juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e 

correção monetária, pelo IPCA .Assim exposto, CONDENO o demandado 

ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Transitada em julgado 

a, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 250172 Nr: 3119-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simaz Mamedes Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Massetti - 

OAB:5.830/MS

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos exordiais, 

EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), 

de modo que CONDENO o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 

21.111,24 (vinte e um mil, cento e onze reais e vinte e quatro centavos), 

valor a ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida;No mais, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, sendo que estes últimos FIXO no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação.Por fim, CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.Aguarde-se o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, arquivem-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza 

de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:OAB/MT 14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 (...) Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

vertidos na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, 

DECLARO INEXISTENTE o contrato conta n.°104219286 e, 

consequentemente, inexigível o débito do valor correspondente a R$ 

376,72 (trezentos e tente seis reais e setenta e dois centavos), bem como 

eventuais cobranças relacionadas ao contrato objeto dos autos, além das 

notas fiscais n.° 26556 no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e 

seiscentos reais) de que tratam do contrato 104219286.JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Considerando que subsiste valor remanescente dos 

honorários periciais no importe de 50% (cinquenta por cento), DETERMINO 

sejam intimadas as partes para efetuarem o respectivo pagamento, em 

conta bancária informada pela empresa às fls. 174-v.CONDENO a 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

(dez por cento) do valor da causa.Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 248352 Nr: 2266-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Cristian Duarte Calimerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 122- verso, CERTIFIQUE a Gestora de Vara 

acerca do Alvará de nº 544714 à fl. 116.

Caso não tenha sido feito a transferência dos valores, DETERMINO que 

proceda com o levantamento e a transferência dos valores constantes, 

observando para tanto os dados bancários indicados corretamente no 

petitório supracitado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará Judicial.

Após, INTIME-SE a parte autora acerca do levantamento para em 15 

(quinze) dias manifestar-se, sendo o silêncio interpretado como quitação 

do débito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252812 Nr: 4551-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. Barbosa da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleonice Ferreira Gonçalves 

- OAB:27790/O-MT

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL movida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE em face de L. 

C. BARBOSA DA SILVA - ME, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou a quitação do débito pelo 

executado, bem como requereu a extinção do feito nas fls. 35/36.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação pelo executado, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais 

a qual fixo no importe de 10% sobre o valor da causa.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo 

o necessário.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

Mirassol D´Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249576 Nr: 2866-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Gomes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Vascão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pugnado no petitório de fl. 62, DEFIRO o pedido para que 

sejam transferidos os valores bloqueados às fls. 53/54, observando para 

tanto os dados bancários informados na petição supracitada.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Após, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246751 Nr: 1505-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Lazareti Goveia - ME, Erika Lazareti 

Gouveia, Wender Fábio Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 192, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, considerando que as partes estão tentando um 

acordo.

 Escoado o prazo da suspensão INTIME-SE a parte requerente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:OAB/MG 123.907, VALDIR DIAS DE SOUSA JÚNIOR - 

OAB:122882

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por ter sido digitalizado e feita a sua distribuição 

automaticamente no sistema PJE, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório a apreciação do recurso interposto.

Após, ÀS PARTES para manifestarem o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 226585 Nr: 5152-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Ochiuto - OAB:

 Vistos.

Reportam-se os autos de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” proposta por 

FRACIS MARIS CRUZ em desfavor de FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE MIRSSOL D´OESTE, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, os presentes embargos foram julgados parcialmente 

procedentes, consoante se vê das fls. 166/167-v.

Condenado a arcar com as custas e demais despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, o embargante colaciona aos autos os 

respectivos comprovantes e pagamento.

 Por conseguinte, fora determinada a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados nos autos. Na mesma 

oportunidade, fora determinado ao embargado para manifestar-se acerca 

do depósito respectivo, advertindo que o silêncio seria interpretado como 

quitação integral (ex vi fl. 181).

Vieram-me os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 184, a qual atesta a inércia da 

parte exequente, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de setembro de 2019

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 227462 Nr: 487-32.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Ferreira Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” proposta por 

Rosângela Ferreira Freitas, em face de Miguel Lima Filho, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro a Defensoria Pública requereu a extinção dos autos, 

tendo em vista que a autora deixou de atender ao chamado da instituição, 

consoante fl. 67-verso.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são 

incumbidas, implica na extinção do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III 

do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém suspendo a sua exigibilidade por se tratar de 

beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 230127 Nr: 1893-88.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Germano dos Santos, Vera Lucia Pasquini dos 

Santos, Erivaldo Candido de Andrade, Rogério Miatelo, Edilberto Silva 

Meneses, Maria Claudia Alves Nascimento Andrade, Sebastião Torres 

Simão, Francisco Assis de Almeida, Manoel Conceição dos Santos, 

Cacilda de Souza Simão, Maria de Lourdes da Silva, Luciano Alves 

Nascimento, Domingas Nobre de Almeida, Creuza Correa Nunes dos 

Santos, João Batista de Jesus, Waldemar Siqueira, José Carlos Neves, 

Francisco Macario da Silva, Nilza Paulina da Silva Jesus, Nair de Moraes 

Siqueira, Lucia Maria de Lacerda Neves, Anatalia Candida de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols, 

Carlos Augusto Massan Nichols

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a certidão de óbito de fato está encartada À fl. 88, 

CUMPRA-SE a decisão de fl. 311 suspendendo o feito pelo prazo de 90 

(dias) dias.

Após o transcurso do prazo de suspensão, aos autores para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo silente, INTIME-SE pessoalmente os autos para se manifestarem em 

05 (cinco) dias, sob pena se extinção.

Em seguida, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 262317 Nr: 2815-27.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozinei Tavares de Oliveira Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozinei Tavares de Oliveira Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR” 

proposta ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMÃO, em face de ROZINEI 

TAVARES DE OLIVEIRA SIMÃO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 39 fora determinado à expedição de Carta Precatória para a Comarca 

de Cáceres-MT para a realização de visita psicossocial, sendo a mesma 

impossibilitada de ser realizada por não conseguir encontrar pessoalmente 

as partes, sendo realizado somente contato telefônico onde o jovem 

Rodrigo pediu que a equipe técnica entrasse em contato com a senhora 

Rozinei, após, feito contato telefônico com a senhora Rozinei a mesma não 

quis informar seu endereço, sendo extremamente mal educada e 

desligando o telefone abruptamente, conforme vislumbra-se às fl. 42 – 

verso e 43- verso.

Após, mesmo devidamente intimado via DJE à fl. 49, o advogado da parte 

autora deixou fluir o prazo sem manifestação, consoante certidão de fl. 

50.

Em seguida, dada vista ao Ministério Público pugnou pela extinção do 

presente feito, tendo em vista o desinteresse da parte autora, segundo fl. 

52 – verso.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, de elementar conhecimento que a ausência de impulso 

processual da parte autora implica na extinção anômala do processo, a 

rigor do que disciplina o art. 485, inciso III, do CPC.

Isto posto, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.

Por consectário, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

e despesas processuais, porém suspendo a sua exigibilidade caso seja 

beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 94743 Nr: 4655-87.2009.811.0011

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Curvelândia-MT, Lair Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Desemvolvimento Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Izabella Ferreira Barbosa 

- OAB:MT0025784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:

 Vistos.

DEFIRO os pedidos formulados em fl. 236 a fim de habilitar o patrono da 

parte autora, conforme procuração aportada.

No mais, INTIME-SE a parte exequente nos termos da decisão proferida em 

fls. 235.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 10 de dezembro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 21010 Nr: 1217-92.2005.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jurandir de Souza Freire, Juraci Prado de 

Souza Freire, Cristiano Prado de Souza Freire, João Carlos Prado de 

Souza Freira, Alessandra Prado Souza Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar J. Rodrigues Junior - 

OAB:7.044-B, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reportam-se os autos de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, 

movida pelo espólio de Jurandir de Souza Freire e outros, em desfavor da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos ante a manifestação 

da exequente à fl. 220, donde ressai a informação de que o débito 

exequendo fora adimplido, pelo que requer a extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.
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É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação é medida que se impõe.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, 

ambos do CPC.

Condeno o executado em custas e despesas processuais no percentual 

de 10% sobre o valor da causa.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 4554 Nr: 6-80.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari & Ferrari Ltda e Outros, Orivaldo de 

Souza Ochiuto, Edvaldo Rodrigues Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 (...) Ante o exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito exequendo objeto 

dos autos, JULGANDO EXTINTO a presente execução com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso II, c/c arts. 924, V, art. 925 e art. 921, §

§1º, 4º e 5º, todos do CPC. REVOGO quaisquer atos de constrição.Deixo 

de condenar a exequente em custas processuais, nos termos da Lei 

7.603/01.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 171162 Nr: 4050-39.2012.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Cesar Tomé Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Moacir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato César Martins Cunha 

- OAB:12.079

 Vistos.

CUMPRA-SE a determinação proferida à fl. 280, devendo os autos serem 

remetidos ao arquivo até informação da autora acerca do trânsito em 

julgado dos autos de nº 1471-30.2012.4.01.3601.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 8 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249038 Nr: 2618-09.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Pontelac Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062, SÉRGIO 

HENRIQUEK. KOBAYASHI - OAB:MT- 6180

 (...) e a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. 

(...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de 

declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições 

inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente 

significará a negação da outra. (negritos originais).Com efeito, do 

esquadrinhar dos autos, verifico que razão assiste o embargante. 

Explico.Deveras, analisando minuciosamente o decisum proferido nos 

autos (fls. 129/131-v), nota-se que, de fato, este Juízo deliberou sobre 

pedido inexistente na peça exordial, isto, porquanto, não consta na inicial 

pronunciada pelo autor, ora embargado, qualquer pedido de parcelamento 

do débito objeto da presente litis. Em verdade, o embargado consignou na 

peça de ingresso tão somente sobre pedido declaratório de nulidade do 

débito a que refuta. Nesse sentido, assim disciplina o Novel Código de 

Processo Civil em seu art. 141: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites 

propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não 

suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.Desta sorte, 

considerando que a sentença proferida nos autos encontra-se maculada 

pelo vício da contradição, o que ensejou julgamento extra petita, a 

declaração de sua nulidade é medida que se impõe. Razão porque, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a 

pretensão neles deduzida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, de 

modo que DECLARO NULA a sentença exarada às fls. 129/131-v, 

somente no que tange ao parcelamento do referido débito. MANTENHO os 

demais desígnios da sentença incólumes, tal como foi 

proferido.INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.Transcorrido o prazo in albis, com ou sem manifestação das 

partes, devolvam-me os autos CONCLUSOS para prolação de nova 

sentença.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259553 Nr: 1662-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiley Tarcila Victorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joâo Domingos Iesenco, Dirce Ana Perini 

Iesenco, Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Vieira de Souza - 

OAB:11261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 (...) Logo, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido 

veiculado na inicial, reconhecendo a união estável havida entre as partes 

no período compreendido entre JANEIRO de 2005 até o falecimento da Srª. 

Rosangela (04/03/2018), nos termos do art. 1.723, do CC/02, extinguindo o 

feito com resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do 

NCPC.Tendo em vista que o requerente decaíra minimamente de seus 

pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, CONDENO o 

réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 
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honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da causa, art. 85, §2º, do mesmo diploma processual civil.P. R. 

I.C.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 150201 Nr: 541-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roda Viva Ltda, José Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/ MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial” 

proposta pelo Banco Bradesco s/a, em face de Transportadora Rod Viva 

Ltda e José Ribeiro da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a exequente pugnou pela extinção do presente feito, 

ante a realização de acordo entre as partes.

Os autos vieram-me conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença.

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, 

estes últimos do CPC.

Custas e honorários na forma acordada.

 Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo 

o necessário.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Luiz Carlos Cezário, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, IGOR CHRISTIAN 

ADRIANO SALGUEIRO - OAB:24525, RENATA SILVA COSTA SALCI - 

OAB:22.569/MT, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 (...) direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o direito de 

ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos políticos, e a 

legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe do 

Executivo pela prática de infração político-administrativa;II-aos agentes 

públicos ELIAS MENDES LEAL FILHO e JOSÉ FERREIRA SOARES, 

pagamento de multa civil correspondente à 10 (dez) vezes o valor da 

remuneração percebida pelos agentes à época dos fatos, e que será 

revertido para o patrimônio do próprio Município , nos termos do art. 18 da 

Lei de Improbidade Administrativa;III-em proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.Quanto aos requeridos LUIZ 

CARLOS CEZÁRIO e CARLOS ALBERTO NUNES DUARTE, considerando 

que não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que ambos 

agiram com a conduta maculada pelo elemento subjetivo dolo – ainda que 

genérico –, elemento este essencial à configuração dos atos de 

improbidade dispostos nos arts. 9° e 11 da Lei de Improbidade 

Administrativa, a ABSOLVIÇÃO de ambos é medida que se impõe.Razão 

porque, forte em tais fundamentos, DEFIRO o pleito Ministerial contido nas 

derradeiras alegações finais, de modo que ABSOLVO os requeridos LUIZ 

CARLOS CEZÁRIO e CARLOS ALBERTO NUNES DUARTE das sanções 

que lhes foram impostas na exordial acusatória.CUSTAS e DESPESAS 

PROCESSUAIS pelos requeridos ELIAS MENDES LEAL FILHO e JOSÉ 

FERREIRA SOARES.DEIXO de condenar os demandados em honorários 

advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 

7.347/85, conforme orientação do TJ/MT .Por derradeiro, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do CPC.CIÊNCIA ao MPE.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 

17 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 155900 Nr: 1087-58.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuzimar Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 (...) Publicação: 31/07/2015)”.Assim, utilizando de julgados em casos 

análogos, entendo ser suficiente para a reprovação das condutas 

ímprobas do requerido, as seguintes penas: a suspensão dos direitos 

políticos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária; multa civil.Ante 

todo o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial, 

JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério Público, 

razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c o § 4º do art. 37, 

ambos da CF/88, combinando, ainda, com o art. 12, inciso III, da Lei n.° 

8.429/92, por incidência dos arts. 10 e 11, da LIA, CONDENO o 

requerido:I-em suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) 

anos, destacando que os direitos políticos compreendem o direito de votar, 

de ser votado, de iniciativa das leis, o direito de ajuizar ação popular, o 

direito de criar e integrar partidos políticos, e a legitimidade para 

oferecimento de denúncia em face do Chefe do Executivo pela prática de 

infração político-administrativa.II-ao pagamento de multa civil 

correspondente em 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida 

pelo agente à época dos fatos, e que será revertido para o patrimônio do 

próprio Município , nos termos do art. 18 da Lei de Improbidade 

Administrativa;III-em proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 03 (três) anos.CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS pelo 

requerido.DEIXO de condenar os demandados em honorários 

advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 

7.347/85, conforme orientação do TJ/MT .Por derradeiro, DECLARO 
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EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do CPC.CIÊNCIA ao MPE.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 21999 Nr: 2028-52.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Da Roca Comercio Produto Agropecuaria Ltda, 

Gianne Seawright Rowe, Alvaro Navarro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVIN BRENO ROWE 

RODRIGUES - OAB:16084

 (...) Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo 

que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no 

art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.CONDENO o 

executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este 

último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 

85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações 

t r i bu t á r i a s  ( T R F - 5 ,  A C  0 0 0 3 5 6 8 4 6 1 9 9 6 4 0 5 8 0 0 0  A L ,  j . 

28/01/2016).DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do 

executado no presente feito.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 

15 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 230295 Nr: 1968-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Cerqueira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito conforme pugnado à fl. 130, de modo que expeça-se 

mandado de constatação, com a finalidade de verificar se o imóvel 

discriminado em petição é bem de família.

Caso seja haja negativa, desde já DETERMINO a expedição do mandado de 

penhora, depósito e avaliação do bem imóvel perseguido, observando 

para tanto o disposto no artigo 835, e art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Caso contrário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 230941 Nr: 2352-90.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo Correia Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Aparecida da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, KARINA CORDEIRO PISSOLATO - OAB:25376/0

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 126, de modo que DETERMINO que SE AGUARDEM 

os autos em cartório até a manifestação da PFE/AGU, quanto à 

possibilidade da partilha do imóvel objeto desta litis. Para tanto, CONCEDO 

ao referido órgão o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 

responsabilização.

 Aportando-se aos autos a respectiva manifestação, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito em 15 (quinze) dias.

No mais, OFICIEM-SE o INCRA e a PFE/AGU da presente decisum, 

encaminhando-se cópia da mesma.

 Somente então, devolvam-me os autos CONCLUSOS, imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1781-03.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alvarina Maria Moreira, Cleunice Maria 

Moreira, Laurice Maria Moreira Oliveira, Elenice Maria Moreira Costa, 

Adriana Maria Tiago, Jose Neto Tiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação Previdenciária” movida por Espólio de Alvarina Maria 

Moreira, Cleunice Maria Moreira, Laurice Maria Moreira Oliveira, Elenice 

Maria Moreira Costa, Adriana Maria Tiago e Jose Neto Tiago contra Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

A exequente aportou cálculo do débito atualizado às fls. 208/212.

Certidão acostada à fl.220 informando a intempestividade da exceção de 

pré-executividade apresentada pela autarquia demandada.

Em decisão de fl.221, fora negado seguimento à exceção.

Manifestação da exequente pugnando pela homologação dos cálculos, 

bem como expedição de RPV.

 Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada deixará 

transcorrer o prazo legal para se manifestar acerca do valor apresentado 

pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 208/212 dos 

autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.
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Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 191349 Nr: 2902-56.2013.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eziquiel Makoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Eduardo Pauslauski Mokoski, Espolio de 

Izabel Passa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 215, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, com o fito de propiciar tempo hábil ao autor 

para providenciar documentos necessários.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo in albis, INTIME-SE a autora para pugnar o que 

entender de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena de remoção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256333 Nr: 210-11.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação da parte demandada vertida às fls. 

81, aliado ao fato de que não manifestou desfavorável ao saneamento do 

feito e solenidade realizada às fls. 37/37-v e 54/54-v, respectivamente, 

DECLARO encerrada a instrução processual, de modo que DETERMINO a 

intimação das partes para apresentação das alegações finais, no prazo 

legal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177600 Nr: 576-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdS, ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alexandry chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Clinton Ferreira da Silva - OAB:22335, 

Marco Andre Honda Flores - OAB:6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do exequente do r. despacho de fls. 247, que 

encontra-se disponível no site do tribunal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252894 Nr: 4606-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilda de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4606-65.2017.811.0011 Código 252894

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Municipio de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Vanilda de Souza

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Vanilda de Souza, Cpf: 71546170120, 

Rg: 1409407-0 SSP MT Filiação: João Lopes Maia e de Maria Ade Souza, 

data de nascimento: 22/03/1984, brasileiro(a), natural de Indiavai-MT, 

casado(a), vendedora, Endereço: Rua Valdecir Agripino de Souza, Nº 

1.333, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221900 Nr: 3924-18.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Felix Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3924-18.2014.811.0011 Código 221900

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Benedito Felix Ferreira

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Benedito Felix Ferreira, Cpf: 

62250841187 brasileiro(a), , Endereço: Rua Valdecir Agripino de Souza, 

573 - L. 4 Q. 139, Bairro: Cidade Tamandaré III, Cidade: Mirassol 

D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226682 Nr: 35-22.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Zacarias Tavares Canara, Neusa Tavares da 

Câmara, Fadel Tavares Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

vertidos na exordial, EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito (art. 

487, inciso I do CPC), de modo que DETERMINO a imediata restituição da 

área invadida, no limite de 52,83 m² (cinquenta e dois metros quadrados e 

oitenta e três centímetros quadrados) ao autor e, por consectário, 

DECLARO o domínio e a posse ao autor, nos termos do art. 581 do CPC.No 

mais, CONDENO a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 

15% (quinze honorários) sob o valor da causa, exegese do art. 85, §2º, 

do mesmo Códex.Decorrido o prazo recursal sem manifestação das 

partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 17 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232417 Nr: 3244-96.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRMdS, Leticia Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3244-96.2015.811.0011 Código 232417

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Leticia Ferreira de Moraes e outro

PARTE REQUERIDA: Rodrigo Batista de Souza

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rodrigo Batista de Souza, Cpf: 

01317629159 Filiação: Emílio Batista de Souza e de Ana Lúcia de Souza, 

data de nascimento: 23/07/1978, brasileiro(a), natural de Mirassol 

D´Oeste-MT, solteiro(a), desocupado, Endereço: Rua Campo Verde, Qd. 

100, Casa 18, Bairro: Fábio ii, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233492 Nr: 3908-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sandoval de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3908-30.2015.811.0011 Código 233492

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste - MT

PARTE REQUERIDA: Jose Sandoval de Araújo

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Sandoval de Araújo, Cpf: 

11149434104, Rg: 820.060 SSP MT brasileiro(a), , Endereço: Rua Dom 

Aquino, Nº 65, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233539 Nr: 3928-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3928-21.2015.811.0011 Código 233539

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Nunes Pereira

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiz Carlos Nunes Pereira, Cpf: 

00457040823, Rg: 1683783-5 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

autônomo, Endereço: Rua Juscelino Kubtschek, Nº 3.336, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29432 Nr: 72-93.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Divino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A, Empresa Transnico Com. e Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:, Marcelo de Oliveira - OAB:11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Luciano dos Santos - 

OAB:4105, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, Otavio 

Fernando de Oliveira - OAB:12.101 / B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 72-93.2008.811.0011 Código 29432

ESPÉCIE: Ação de Indenização

PARTE REQUERENTE: Sebastião Divino de Oliveira

PARTE REQUERIDA: Transportes Jaó Ltda e outros

INTIMANDO(A, S): Litisconsortes (requerido): Nobre Seguradora do Brasil 

s/a, CNPJ: 85031334000185, brasileiro(a), Endereço: Rua Vergueiro, Nº 

7.213/7.217, Bairro: Ipiranga, Cidade: São Paulo-SP

Litisconsortes (requerido): Empresa Transnico Com. e Transporte Ltda, 

CNPJ: 04505440000151, brasileiro(a), Endereço: Rua José Batista de 

Camargo, Nº 242, Bairro: Jardim Maria Paula, Cidade: Paranaíba-MS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.463,41 ( Dois mil quatrocentos e sessenta e 

três Reais e quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de 

Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30672 Nr: 1241-18.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1241-18.2008.811.0011 Código 30672

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira de Souza

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fernando Ferreira de Souza, Cpf: 

35268425153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Madalena Mariana 
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Marques N.° 1133, Bairro: Mirassol II, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 566,50 ( Quinhentos e sessenta e seis Reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115531 Nr: 3662-10.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TX NET INFORMÁTICA LTDA, Washington Luiz 

de Castro, Espólio de Rosa Maria de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/PR 8.123, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intime-se o advogado da parte executado para manifestar no prazo legal, 

acercaa do laudo de avaliação de fls. 244/245.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118365 Nr: 3710-66.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSP, BSP, CS, JPSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Lucimar Morilho Silveira

orilho sil - OAB:24687/O, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3710-66.2010.811.0011 Código 118365

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Cleia Siqueira

PARTE REQUERIDA: Nilton Fernandes Pereira

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Nilton Fernandes Pereira Filiação: Antonio 

Paulo Pereira e de Armelinda Fernandes Pereira, brasileiro(a), natural de 

Barra do Bugres-MT, solteiro(a), cobrador, Endereço: Rua 02, Nº 1625, 

Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,50 (Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241160 Nr: 3506-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maior Construções Ltda, Genivaldo Jorge 

Soalheiro, Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Adma Figueiredo de 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3506-12.2016.811.0011 Código 241160

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso MT

PARTE REQUERIDA: SAdma Figueiredo de Aquino e outros

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adma Figueiredo de Aquino, Cpf: 

01440968624, Rg: MG 12273419 SSP MG Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Antonio Tavares, 3305, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'Oeste-MT;

Executados(as): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Cpf: 

39580474168, Rg: 1049859-1 SSP MT Filiação: Elpídio Pereira de Aquino e 

de Maria Vicentina Figueiredo, data de nascimento: 19/09/1964, 

brasileiro(a), natural de São Sebastião Maranhão-MG, casado(a), 

empresária, Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 3.305 - Lote 17, Quadra 

45, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT,

Executados(as): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Cpf: 

39580474168, Rg: 1049859-1 SSP MT Filiação: Elpídio Pereira de Aquino e 

de Maria Vicentina Figueiredo, data de nascimento: 19/09/1964, 

brasileiro(a), natural de São Sebastião maranhão-MG, casado(a), 

empresária, Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 3.305 - Lote 17, Quadra 

45, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT;

Executados(as): Genivaldo Jorge Soalheiro, Cpf: 50377043672, Rg: 

559.876 SSP MT Filiação: Matosinho Soalheiro e Odete Jorge Soalheiro, 

nascido em: 20/02/1961, brasileiro(a), natural de S. S. do Maranhão-MG, 

casado(a), comerciante, Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 3.305, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 738,49 ( Setecentos e trinta e oito Reais e 

quarenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241372 Nr: 3582-36.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora do r. despacho de fls. 144, que 

encontra-se disponível no site do tribunal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246383 Nr: 1326-86.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motomagazine Automotores Ltda, Ford Motor 

Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436

 Certifico que intimo o advogado da parte requerida do r. despacho de fls. 

205, que encontra-se disponível no site do tribunal de justiça.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247024 Nr: 1635-10.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Ferro e Aço Ltda-ME, 

Samoel Cezar de Arruda, Maria Terezinha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1635-10.2017.811.0011 Código 247024

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso- MT

PARTE REQUERIDA: Maria Terezinha de Oliveira e outro

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Industria e Comércio de Ferro e Aço 

Ltda-me, CNPJ: 11047318000225, brasileiro(a), Endereço: Av. Tancredo 

Neves, Nº 2.952, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Executados(as): Maria Terezinha de Oliveira, Cpf: 45702659287 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Ariosto da Riva, Nº 718, Bairro: Centro, 

Cidade: Alta Floresta-MT;

Executados(as): Samoel Cezar de Arruda, Cpf: 67598218234 brasileiro(a), 

, Endereço: Rua dos Trabalhadores, Nº 130, Bairro: Santa Terezinha, 

Cidade: Poconé-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 934,32 ( novecentos e trinta e quatro Reais e 

trinta e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252998 Nr: 4705-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silveli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4705-35.2017.811.0011 Código 252998

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste MT

PARTE REQUERIDA: Silveli da Silva

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Silveli da Silva, Cpf: 44598068191 

brasileiro(a), , Endereço: Rua São Judas Tadeu, Nº 1.640, Bairro: Cidade 

Tamandaré, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,94 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255297 Nr: 5712-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 264242 Nr: 3718-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soraya da Costa Severino, Lucio da Costa Severino, 

Valeiro Batista da Costa Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB:12070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito 

em face da PROCEDÊNCIA do pedido (art. 487, I, do Código de Processo 

Civil) para determinar o levantamento da constrição judicial incidente sobre 

o bem objeto da presente ação.Condeno o embargado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

devidos ao advogado da embargante, cuja verba arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil.Translade cópia desta sentença para o processo 

em apenso de Código 5667.Preclusas as vias recursais, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 127702 Nr: 953-65.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vitor de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeana Valéria Mendes Alves - 

OAB:20.246, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Luiz Vitor de Souza em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento dos valores executados. (fl.264).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 26206 Nr: 2769-58.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal“ movida pela Fazenda Municipal em 

face de Francis Maris Cruz, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou que houve o adimplemento da 

presente obrigação, pugnando pela extinção do feito (fls. 175/176).

Os autos vieram-me conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da 

LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, 

estes últimos do CPC.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % do 

valor do débito, conforme o art. 85 do CPC.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo 

o necessário.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000016-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY POLIANNE SIQUEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA 

FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1000016-57.2019.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Dissolução]

->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: SHIRLEY POLIANNE 

SIQUEIRA ALVES, Endereço: Rua 34- Rua Tiradentes, 019, Jardim Paulista, 

CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 POLO PASSIVO: Nome: ARY 

ALVES, filho de Antenor Alves e Santinha Maria Alves, portador do n° de 

RG 1058708-0, CPF: 900.994.781- 53, Endereço: RUA TURQUESA (R 1, 

CS 11, QD 08), (LOT C DEUS), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - 
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CEP: 78150-528 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Ação de Divórcio Litigioso, distribuído sob n. 

1000016-57.2019.8.11.0011, em 08/01/2019, tendo como Polo Ativo: 

Shirley Polianne Siqueira Alves e Polo Passivo: Ary Alves. DECISÃO: 

Vistos. DEFIRO o petitório de ID 26887745, razão pela qual determino a 

citação do requerido por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 256, II do código de Processo Civil, com as advertências legais. 

Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador 

especial a advogada Robson dos Reis Silva, OAB 19991/O para nos 

termos do artigo 72, II, do CPC, defender os interesses do requerido, para 

quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para apresentação de 

defesa, no prazo legal. Após, à requerente para pugnar o que de direito 

em 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 5 de dezembro de 2019. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima - Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JUCINEI APARECIDA GONCALVES, digitei. 

MIRASSOL D'OESTE, 3 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001678-56.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK RÉU: LIBERTY 

SEGUROS S/A Vistos. De proêmio, PROCEDA-SE à conversão do 

presente em Cumprimento de Sentença. I. Nos termos do art. 523 do NCPC, 

INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seus advogados ou, caso não 

o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta 

com AR, para que efetue o pagamento do débito de acrescido de 

eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado 

ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do 

art. 523, §1ºe §2º do NCPC. II. Deverá constar da intimação que decorrido 

o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC. III. 

Ausente o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais 

custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR). IV. 

Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud. V. Encontrado 

valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o 

auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 

do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 

dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor. VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão. VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 

seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol 

D´Oeste/MT, 02 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000578-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. A. D. S. (EXEQUENTE)

E. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000578-66.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ELAYNE AMORIM DOS SANTOS, ANA VITÓRIA AMORIM DE 

SÁ EXECUTADO: MARCEL DE SA PEREIRA Aqui se tem pedido de 

cumprimento de sentença, formulado por Ana Vitória Amorim de Sá 

representada por sua genitora Elayne Amorim dos Santos em face de 

Marcel de Sá Pereira. A parte autora manifestou pela extinção do feito, 

conforme id. 27267855 e anexo, ante a quitação do débito pelo executado. 

Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita e, não havendo diligências a 

serem realizadas JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda-se com a baixa do 

protesto em nome do executado Marcel de Sá Pereira determinado na 
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decisão lançada em id. 23085778. Sem condenação em custas e 

despesas processuais. Cientifique-se o Ministério Público Estadual. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos na condição de findo. 

P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAESTY COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-66.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LAESTY COSTA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria 

por invalidez de trabalhador rural. Analisando os autos, verifica-se que a 

preliminar arguida em sede de contestação pela autarquia requerida 

confunde-se com o mérito e com ele será apreciada. Assim, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de março de 

2020, às 18h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o 

rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001110-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ASSIS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos n. °: 

1001110-74.2018.8.11.0011 Data e hora: terça-feira, 10 de dezembro de 

2019, 16h00min (MT). PRESENTES: Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Advogada: Rosiane Pereira dos Santos Requerente: Elisangela Assis 

Rodrigues OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença 

das pessoas acima mencionadas. DELIBERAÇÃO 1. Em razão do 

desencontro de informações em relação à manutenção ou da audiência 

designada para esta data, o Estado foi informado de que a solenidade 

seria redesignada. Assim designo nova audiência para o dia 03 de 

fevereiro de 2020, às 18h00. 2. Intimem-se. 3. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Marcos André da Silva Juiz de Direito Rosiane Pereira dos 

Santos Advogada Elisangela Assis Rodrigues Requerente

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003422-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - 459.710.806-87 (PROCURADOR)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar , para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº 27458226, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de 

janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003699-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000464-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003551-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003351-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERIO SILVA BALEEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003456-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE INACIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001502-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003480-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002258-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DE SALES FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 8 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001431-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar , para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº 27657229, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de 

janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001132-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar , para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº 27660116, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de 

janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002240-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA CANDIDO SIQUEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Autos 1002240-65.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001573-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA DE ALMEIDA SANCHES SIPPEL - ME (EXECUTADO)

 

Autos 1001573-79.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001780-78.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado no documento de 

ID nº 27404746. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA CAIRES OLEGARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado no documento de 

ID nº 27442427. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO OLEGARIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado no documento de 

ID nº 27437692. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GONCALVES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora, para que se manifeste acerca do documento 

colacionado no documento de Id nº 27657273, no prazo legal. Mirassol 

d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001105-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado no documento de 

ID nº 27733026. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003021-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a certidão lançada no documento de Id nº 27398320, 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003340-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FILIPIN DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003340-55.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

GEOVANI FILIPIN DOS REIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário. No 

documento de ID n. 25905676, o expert nomeado requereu que os 

honorários periciais sejam majorados, em razão da responsabilidade a ele 

atribuída, a dificuldade enfrentada para realização da perícia e a 

necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. Decido. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido merece ser acolhido. Com efeito, a Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da possibilidade de elevação 

dos honorários periciais em até 03 (três) vezes o limite máximo 

estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e trinte seis 

reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados enfrentam 

grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do interior, 

diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 23666077. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003255-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003255-69.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA FATIMA JESUS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário. No 

documento de ID n. 25691752, o expert nomeado requereu que os 

honorários periciais sejam majorados, em razão da responsabilidade a ele 

atribuída, a dificuldade enfrentada para realização da perícia e a 

necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. Decido. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido merece ser acolhido. Com efeito, a Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da possibilidade de elevação 

dos honorários periciais em até 03 (três) vezes o limite máximo 

estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e trinte seis 

reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados enfrentam 

grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do interior, 

diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 23077975. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003252-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE TIMOTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003252-17.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

REGINALDO JOSE TIMOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário. No 

documento de ID n. 25471506, o expert nomeado requereu que os 

honorários periciais sejam majorados, em razão da responsabilidade a ele 

atribuída, a dificuldade enfrentada para realização da perícia e a 

necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. Decido. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido merece ser acolhido. Com efeito, a Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da possibilidade de elevação 

dos honorários periciais em até 03 (três) vezes o limite máximo 

estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e trinte seis 

reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados enfrentam 

grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do interior, 

diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 22718559. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE LURDES FERREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002072-63.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

CICERA DE LURDES FERREIRA DE MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício 

previdenciário. No documento de ID n. 25471492, o expert nomeado 

requereu que os honorários periciais sejam majorados, em razão da 

responsabilidade a ele atribuída, a dificuldade enfrentada para realização 

da perícia e a necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido merece ser acolhido. Com efeito, a 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da 

possibilidade de elevação dos honorários periciais em até 03 (três) vezes 

o limite máximo estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e 

trinte seis reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados 

enfrentam grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do 

interior, diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 22134878. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001956-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MOREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001956-57.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA MOREIRA DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício 

previdenciário. No documento de ID n. 25471889, o expert nomeado 

requereu que os honorários periciais sejam majorados, em razão da 

responsabilidade a ele atribuída, a dificuldade enfrentada para realização 

da perícia e a necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido merece ser acolhido. Com efeito, a 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da 

possibilidade de elevação dos honorários periciais em até 03 (três) vezes 

o limite máximo estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e 

trinte seis reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados 

enfrentam grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do 

interior, diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 22136292. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 
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(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003320-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003320-64.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ALEXANDRO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação para 

concessão de benefício previdenciário. No documento de ID n. 25471539, 

o expert nomeado requereu que os honorários periciais sejam majorados, 

em razão da responsabilidade a ele atribuída, a dificuldade enfrentada 

para realização da perícia e a necessidade da elevação do valor fixado. É 

o relatório. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido merece ser acolhido. Com 

efeito, a Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, traz a 

previsão da possibilidade de elevação dos honorários periciais em até 03 

(três) vezes o limite máximo estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 

(quinhentos e trinte seis reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, 

os Magistrados enfrentam grandes dificuldades para nomeação de peritos 

em cidades do interior, diante da escassa existência de profissionais com 

a especialidade necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa 

apresentada pelo Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, 

da Resolução n. 305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da 

presente decisão, bem como para que designe data e horário 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, para realização do ato, 

a ser realizado no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. 

Por fim, cumpra-se integralmente as deliberações contidas no documento 

de ID 23079597. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003356-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003356-09.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

AMARILDO RIBEIRO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário. No 

documento de ID n. 25558615, o expert nomeado requereu que os 

honorários periciais sejam majorados, em razão da responsabilidade a ele 

atribuída, a dificuldade enfrentada para realização da perícia e a 

necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. Decido. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido merece ser acolhido. Com efeito, a Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da possibilidade de elevação 

dos honorários periciais em até 03 (três) vezes o limite máximo 

estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e trinte seis 

reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados enfrentam 

grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do interior, 

diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 23657931. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001851-80.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

JOSE ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário. No 

documento de ID n. 25472300, o expert nomeado requereu que os 

honorários periciais sejam majorados, em razão da responsabilidade a ele 

atribuída, a dificuldade enfrentada para realização da perícia e a 

necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. Decido. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido merece ser acolhido. Com efeito, a Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da possibilidade de elevação 

dos honorários periciais em até 03 (três) vezes o limite máximo 

estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e trinte seis 

reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados enfrentam 

grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do interior, 

diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 20869804. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002408-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002408-67.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: ZORAIDE ALVES DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação para concessão 

de benefício previdenciário. No documento de ID n. 25471010, o expert 

nomeado requereu que os honorários periciais sejam majorados, em razão 

da responsabilidade a ele atribuída, a dificuldade enfrentada para 

realização da perícia e a necessidade da elevação do valor fixado. É o 

relatório. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que o pedido merece ser acolhido. Com efeito, a 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da 

possibilidade de elevação dos honorários periciais em até 03 (três) vezes 

o limite máximo estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e 

trinte seis reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados 
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enfrentam grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do 

interior, diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 22155293. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002865-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002865-02.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS CHAVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício 

previdenciário. No documento de ID n. 25470279, o expert nomeado 

requereu que os honorários periciais sejam majorados, em razão da 

responsabilidade a ele atribuída, a dificuldade enfrentada para realização 

da perícia e a necessidade da elevação do valor fixado. É o relatório. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido merece ser acolhido. Com efeito, a 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, traz a previsão da 

possibilidade de elevação dos honorários periciais em até 03 (três) vezes 

o limite máximo estabelecido, que atualmente é de R$ 536,83 (quinhentos e 

trinte seis reais e oitenta e três centavos). Como se sabe, os Magistrados 

enfrentam grandes dificuldades para nomeação de peritos em cidades do 

interior, diante da escassa existência de profissionais com a especialidade 

necessária para tanto. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

Perito Especialista, com fundamento no artigo 28, § 1º, da Resolução n. 

305/2014 - CJF-RES, para o fim de fixar os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Intime-se o perito acerca da presente decisão, 

bem como para que designe data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, para realização do ato, a ser realizado no Prédio do 

Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT. Por fim, cumpra-se 

integralmente as deliberações contidas no documento de ID 22210543. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001824-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado no documento de 

ID nº 27444618. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001603-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOURENCO KHIPPAIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001603-51.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADRIANO LOURENCO KHIPPAIZ RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação proposta por 

Adriano Lourenco Khippaiz em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. O requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na 

qualidade de “marceneiro”, contudo, teria sido acometido por patologias 

que o teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. 

Ressai da exordial que o autor teria recebido benefício de auxílio doença, 

entrementes, a benesse teria sido cessada indevidamente pela autarquia. 

A autora afirmou que, embora a decisão administrativa proferida pelo 

demandado, a patologia ainda persistiria, razão pela qual requereu o 

reestabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Citado, o requerido apresentou defesa e 

quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão 

prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 22131379. 

Realizado o ato e instadas a se manifestarem quanto ao laudo pericial, a 

parte autora manifestou pelo complemento do laudo para que o perito 

confirme o caráter permanente da patologia, vez que a sua incapacidade 

seria permanente e total. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE 

À DECISÃO Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma vez que o 

benefício de aposentadoria rural da requerente foi cessado em 03/10/2018 

e o ajuizamento da ação se deu em 17/10/2018, ou seja, não há falar em 

prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos verifico que 

a insurgência da parte demandada em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

que o perito complemente o laudo pericial. Destarte, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 22131379 para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o devido 

pagamento dos honorários correlatos. Verifica-se que a requerente 

pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e a possível conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do que a autora era segurada da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2011, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 
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22131379), sem previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago pelo prazo de 24 meses ou até eventual reabilitação. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003508-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003508-57.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ PEGORARO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação previdenciária 

ajuizada por Sérgio Luiz Pegorado em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A inicial foi 

recebida em decisão lançada em id. 24966879, na qual foi designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de dezembro de 2019, 

às 17h00min, com o objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural do autor. Em seguida, a parte autora opôs Embargos de Declaração, 

pugnando pela não designação de audiência de instrução e julgamento, 

visto que o requerente nao se enquadra como segurado especial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de 

declaração é cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou 

obscuridade ou ainda quando houver erro material da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil. O embargante, portanto, requer o saneamento 

da suposta contradição encontrada na decisão objurgada. No caso em 

comento assiste razão ao embargante, pois há contradição na decisão 

atacada, eis que, no presente caso não há necessidade na realização de 

audiência de instrução e julgamento uma vez que, não se trata de 

segurado especial. Dispositivo. Em face do exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM TEMPESTIVOS, 

ACOLHENDO-SE, nos termos lançados, cancelando a audiência outrora 

designada. Permanece inalterada a decisão vergastada. No mais, ante o 

teor da certidão de id. 25099750, destituo o expert outrora nomeado ante a 

ausência da especialidade necessária para realização do ato pericial. 

Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, 

e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001650-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor para que manifeste sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-05.2019.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DIAS BONFIM BOTTARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo socioeconômico juntado no 

documento de ID nº 18804930. Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste acerca do 

documento colacionado no documento de Id nº 27553357, no prazo legal. 

Mirassol d'Oeste/MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002129-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IMACULADA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002129-81.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA IMACULADA RODRIGUES RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fixo prazo de 15 (quinze) dias, para 

que a parte autora manifeste-se sobre a petição de id n.º 26137201. 

Mirassol D'Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000925-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CARDOSO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000925-36.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): IRACEMA CARDOSO MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Iracema Cardoso 

Machado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício de auxílio doença 

e/ou conversão de aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu ser 

filiado ao Regime Geral da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por Transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia (CID M 51.1) e Dorsopatia não 

especificada (CID M 53.9) que a teriam incapacitado para exercício de 

suas atividades laborais. Asseverou ter formulado requerimento 

administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a 

justificativa de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela 

concessão de aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo 

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial acostado no id 

n.º 18134068. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se quanto 

ao laudo pericial, pugnando por uma nova avaliação médica com outro 

médico na patologia matéria de discussão. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a prejudicial de 

mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de concessão do benefício de auxílio-doença em 09/02/2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 12/07/2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 18134068, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que a requerente pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça contestatória que a 

autora era segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, mostra-se configurada. De outro vértice, em análise aos 

autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade 

laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE. Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 
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conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas 

desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, 

ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto 

que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual 

recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001165-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA FELIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1001165-25.2018.8.11.0011 Autor: SANTA FELIS PEREIRA Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Santa Felis Pereira, em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito ao auxílio-reclusão. Disse a autora ser esposa de Aldinei Muniz 

Carneiro, que se encontraria preso em Uruana/GO, desde 27/02/2016. 

Afirmou que, no momento em que foi preso, o seu esposo mantinha 

qualidade de segurado, pois estaria exercendo atividade na função de 

operador de máquinas, recebendo salário de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Disse que pediu administrativamente o benefício, mas lhe foi negado. O réu 

não contestou, tendo a autora pugnado pela revelia. Na sequência, o feito 

foi saneado para determinar a designação de audiência. Realizada a 

solenidade, foram ouvidas duas testemunhas da autora, permanecendo o 

requerido inerte. Os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, decreto a revelia da 

parte ré, todavia, não produzirá seus efeitos por se tratar a demanda de 

direito indisponível. Auxílio-reclusão O artigo 80 da Lei 8.213/91 prevê o 

benefício previdenciário de auxílio-reclusão: “Art. 80. O auxílio-reclusão 

será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos 

dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber 

remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 

aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo único. 

O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do 

efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do 

benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de 

presidiário.” Do mesmo modo, a Emenda Constitucional 20/1998, dispôs 

quanto ao modo de correção do salário-de-contribuição para o 

auxílio-reclusão: Art. 13 - Até que a lei discipline o acesso ao 

salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus 

dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que 

tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos 

mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência 

social. Nesse sentido, no ano em que a autora realizou o pedido 

administrativo, a Portaria Interministerial MPS / MF nº 13, de 09 de janeiro 

de 2015, dispunha: Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 

2015, será devido aos dependentes do segurado cujo 

salário-de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.089,72 (um mil e oitenta 

e nove reais e setenta e dois centavos), independentemente da 

quantidade de contratos e de atividades exercidas. Com esse contexto 

normativo, os autos revelam que autora é esposa de Aldinei e possui uma 

filha em comum, nascida em 25/05/2009. Revelam ainda que Flávio foi 

recolhido, em razão de prisão definitiva no regime fechado, em 27/02/2016 

e assim permanece, conforme certidão do sistema carcerário juntada aos 

autos em ID n. 14791854. As testemunhas, inquiridas em Juízo, foram 

uníssonas ao afirmarem a condição de dependente da autora, bem ainda 

da filha em comum do casal. Disseram ainda as dificuldades financeiras 

que a autora vem passando devido à reclusão do esposo por ser ele o 

provedor da casa. Os autos revelam também que a autora apresentou 

demonstração de indeferimento administrativo do benefício previdenciário, 

que ocorreu em 07/03/2016. Há nos autos também prova de que o senhor 

Aldinei, instituidor do auxílio-reclusão, estava com vínculo empregatício 

quando foi recolhido à prisão. Os autos demonstraram ainda que o salário 

recebido por Adilson era, na época da prisão, de R$ 1.000,00 por mês, 

valor bem inferior ao salário-de-contribuição estipulado pela Portaria 

Interministerial MPS / MF nº 13, de 09 de janeiro de 2015. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, reconhecer o direito da autora ao recebimento do 

auxílio-reclusão, desde a data da apresentação do pedido administrativo. 

No caso de o esposo da autora ainda se encontrar recolhido à prisão, fica 

desde logo intimada a parte autora para apresentação de nova certidão do 

sistema carcerário e, cumprido este ônus, antecipo os efeitos da tutela 

final, determinando ao réu que promova a implantação imediata do 

benefício. No caso de o esposo da autora estiver solto, a execução dos 

valores seguirá o rito estabelecido para cumprimento de sentença em face 

da Fazenda Pública. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas 

a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10%(dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à 

parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e 

que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 
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Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 

salários mínimos. . Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002590-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002590-53.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: JOSE 

CICERO DE PAULA Retrato-me da sentença para conceder à parte ré, 

assistida pela Defensoria Pública, os benefícios da gratuidade judiciária. 

Assim, cientifiquem-se as partes e, se nada for requerido, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001585-93.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MATILDE ARISTETI DA SILVA RÉU: MIGUEL JOAO LUCATTO 

Aqui se tem Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, 

cumulada com Partilha de Bens ajuizada por Matilde Aristeti da Silva em 

face de Miguel João Lucatto. Conforme petição contida em ID 25744858, a 

parte autora requer seja realizada a citação via edital do requerido, tendo 

em vista que o mesmo não foi encontrado no endereço indicado. 

Analisando detidamente o feito, verifica-se que foi expedida carta 

precatória para citação do requerido. Assim, considerando que foi 

solicitada a devolução da carta precatória devidamente cumprida, 

conforme ofício contido em ID 25750691 aguarde-se o retorno da mesma. 

Com o retorno da missiva, caso negativa, fica desde já deferida à citação 

por edital do requerido Miguel João Lucatto com prazo de 20 (vinte) dias. 

Ressalto que, transcorrido o prazo sem manifestação legal, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do CPC, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública 

desta Comarca. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001023-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 9 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001793-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YEFERSON MAMANI SERRUDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001793-14.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS RÉU: YEFERSON 

MAMANI SERRUDO Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as 

partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001509-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. D. T. D. E. D. M. G. -. D. (REQUERIDO)

L. F. P. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001509-06.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA ELIETE DE ANDRADE PAIS REQUERIDO: LUIZ 

FERNANDO PORTA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO 

Aqui se tem ação de transferência de propriedade de veículo e de 

inexistência de débito c/c obrigação de fazer. Aportou-se aos autos 

manifestação da Defensoria Pública informando que a autora foi intimada 

para comparecer naquela instituição em dez dias mas não o fez, 

requerendo a extinção por abandono justificando que é dever das partes 

manter contato com o defensor constituído na demanda processual. 

Decido O artigo 485, III diz ser causa de extinção do feito quando o autor 

abandona a causa por mais de trinta dias. Na espécie, a autora foi 

intimada em agosto de 2019 para promoverem o andamento do processo, 

mas deixou de manifestar-se. Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, 

sem resolução do mérito, nos termo do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, contudo suspendo a exigibilidade, pois é 

beneficiária da justiça gratuita. Mirassol D’ Oeste – MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001272-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA (REQUERENTE)

CARLA BIANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos n. °: 

1001272-69.2018.8.11.0011 Data e hora: terça-feira, 10 de dezembro de 

2019, 15h30min (MT). PRESENTES: Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Advogado: Thiago Régis dos Santos Advogado: Marcio José da Silva 

Requerente: Carla Bianca da Silva Requerente: Rogério Espinosa Silveira 

Requerido: Edmilson Raimundo da Silva OCORRÊNCIAS Aberta a audiência 

foi constatada a presença das pessoas acima mencionadas. O advogado 

dos requerentes desiste do depoimento pessoal e da oitiva das 

testemunhas arroladas. DELIBERAÇÃO 1. Abra-se vistas dos autos as 

partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal. 2. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Marcos André da Silva Juiz de Direito Thiago Régis dos 

Santos Advogado Marcio José da Silva Advogado Rogério Espinosa 

Silveira Requerente Carla Bianca da Silva Requerente Edmilson Raimundo 

da Silva Requerido

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001662-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROMERO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001662-05.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: FABRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, ROMERO FERREIRA DE 

ALMEIDA Trata-se de acordo celebrado entre Fabricia Oliveira de Almeida 

e Romero Ferreira de Almeida, no que diz respeito ao divórcio do casal, 

partilha de bens, guarda das filhas, além da pensão alimentícia. Aduz os 

requerentes que se casaram em 25 de setembro de 1996, sob o regime da 

Comunhão Universal de Bens, estando separados de fato desde janeiro 

de 2019, sendo que do casamento advieram 02 (duas) filhas, Lavínia 

Oliveira de Almeida, nascida em 02 de fevereiro de 1997, portanto maior 

de idade, e Lorena Oliveira de Almeida, nascida em 27 de fevereiro de 

2003, portanto menor de idade. Informam, na inicial, que possuem um bem 

imóvel a ser objeto de partilha. Informam, ainda, que há dividas a serem 

pagas. De maneira consensual as partes entabularam acordo no qual se 

trata os interesses das filhas. Sendo que em relação à guarda, visita e os 

alimentos firmaram-se da seguinte forma: A filha Lavínia Oliveira de 

Almeida está sob as expensas da mãe, pois, mora com esta na cidade de 

Alta Floresta/MT. Em relação à filha menor, a guarda será compartilhada, 

obedecendo sempre os interesses desta. Em relação à pensão alimentícia 

das filhas, os requerentes ficam responsáveis solidariamente pela criação 

e manutenção das mesmas, renunciando o direito de pensão alimentícia 

entre si. Acerca do nome da Sra. Fabricia Oliveira de Almeida, esta optou 

por retornar ao uso do nome de solteira, qual seja, Fabricia Alves de 

Oliveira. Caberão a cada requerente o equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do imóvel. Em relação às dividas, os requerentes informam que já 

foram quitadas (id. 26045512). Instado a se manifestar o Ministério Público 

foi favorável ao pleito. É o relatório. DECIDO. A Emenda Constitucional n. 

66/2010 inovou o tratamento jurídico do divórcio, não mais exigindo a 

prévia separação judicial e o transcurso de 01 (um) ano como conditio 

sine quo non para o decreto do divórcio, tampouco a separação de fato 

por 02 (dois) anos. Vejamos o art. 226, § 6º, com a nova redação, in 

verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010). Diante da 

expressa previsão legal, despiciendo se torna buscar a causa da 

separação do casal ou eventual culpa de algum dos cônjuges, bastando, 

para pôr termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio, a 

manifestação de vontade livre de querer cessar a sociedade conjugal. O 

Estado passa a não insistir em relacionamentos fracassados, 

dispensando formalidades indesejáveis para uma vida autônoma e 

independente das pessoas. Conforme se infere, a Emenda Constitucional 

n. 66/2010 irá desburocratizar os procedimentos que atualmente retardam 

o divórcio. Não mais é preciso comprovar a separação judicial de 01 (um) 

ano para possibilitar a sua conversão em divórcio, tampouco a separação 

de fato de 02 (dois) anos para o pleito do divórcio direto, mas sim, basta 

tão somente a vontade das partes em querer cessar a sociedade 

conjugal, pleiteando assim o divórcio direto, o que permite novos 

casamentos para os recém-separados. A inovação legislativa foi muito 

bem vista pela doutrina, jurisprudência e operadores do direito em geral. 

Vejamos os apontamentos a respeito do tema do Desembargador Arnoldo 

Camanho de Assis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

que escreveu artigo paradigmático sobre o tema: “Com a Constituição de 

1988, o casamento passou a poder ser dissolvido pelo divórcio, “após 

prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, 

ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”. A nova ordem 

constitucional inaugurada em 1988, assim, preservou a obrigatoriedade de 

haver separação judicial entre o casamento e o divórcio, mas não só 

reduziu o prazo para um ano, como, além disso, permitiu que fosse 

possível passar de um ao outro sem o estágio intermediário da separação 

judicial. Nesse caso, bastava ao casal que comprovasse estar separado 

de fato há mais de dois anos. A separação judicial criava uma situação 

interessante: o casal, a rigor, já não era mais um casal, mas os cônjuges 

continuavam presos um ao outro pelo vínculo do casamento, que não se 

rompia com a sentença que decretasse a separação judicial. Isso exigia 

que, após a separação judicial, e eventualmente superados possíveis 

dramas e traumas próprios do fim de um relacionamento, o casal se visse 

obrigado a se reencontrar para que fosse possível transformar o 

casamento em divórcio, reavivando, desnecessariamente, sofrimentos 

que já tinham sido vencidos. (...) A mudança na Constituição permitirá, 

assim, que os casais que desejem terminar seu casamento dirijam-se à 

Justiça uma única vez, com economia de tempo e de dinheiro, e peçam 

desde logo o divórcio, sem requisitos temporais nem, muito menos, sem a 

necessidade de experimentarem o estágio da separação judicial. A 

ninguém mais interessa a discussão acerca da culpa pelo insucesso do 

projeto de um casamento que vem a terminar. O pedido de divórcio 

passará a ser feito de forma consensual ou litigiosa - isto é, quando não 

houver acordo sobre guarda de filhos, regulamentação de direito de 

visitas, pensão de alimentos e partilha de bens, por exemplo, excluída em 

qualquer caso a discussão sobre possível culpa -, mas sem prévia 

necessidade de separação judicial ou da demonstração de que o casal 

esteja separado de fato há tantos anos. Basta ao casal que externe sua 

vontade de não mais permanecer casado e pronto. A "aceleração do 

divórcio", assim, aliada à dinâmica das relações sociais, certamente 

permitirá o surgimento de novas uniões e a celebração de novos 

casamentos, sendo certo que a criação de novos núcleos familiares se dá 

em prestígio da família plural, que hoje vem substituindo a família 

mononuclear do passado. Isso reforça a ideia de que a família é 

indestrutível e haverá sempre de sobreviver às alterações constitucionais 

e legais que lhe digam respeito. Pelos documentos juntados aos autos, 

verifica que não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos pela lei para a dissolução do vínculo matrimonial. Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código 

de Processo Civil e art. 226, § 3º da Constituição Federal, HOMOLOGO O 

ACORDO, ressalvado o direito de terceiros para DECRETAR o divórcio 

entre as partes, dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente 

entre Fabricia Oliveira de Almeida e Romero Ferreira de Almeida. 

Outrossim, HOMOLOGO ainda o acordo entabulado pelas partes no que 

tange aos bens adquiridos durante o casamento, alimentos e guarda das 

filhas. A requerente Fabricia Oliveira de Almeida retornará ao seu nome de 

solteira, qual seja: Fabricia Alves de Oliveira. Transitada em julgado, nos 

termos do art. 10, I, do Código Civil e arts. 29 a 33, parágrafo único, da Lei 

dos Registros Públicos, expeça-se o pertinente mandado de averbação ao 

Registro Civil em que se registrou o casamento aqui dissolvido (art. 1.571, 
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§ 1º, do CC), para que seja averbada a presente sentença (art. 10, I, do 

Código Civil c/c art. 29, § 1º, a, da Lei 6.015/1973), observando o que 

dispõe a CNGC. Na sequência, informada a averbação e o registro 

sobreditos, anote-se, e proceda-se a Secretaria desta Vara o 

arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sem custas, 

por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003889-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. R. (REQUERIDO)

 

Código: 1003889-65.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de guarda ajuizada 

por Felipe Honorio correia Ribeiro em face de Evilyn Magio Rodrigues, 

visando a tutela da criança Áries Haziel Honorio Rodrigues Ribeiro, todos 

devidamente qualificado nos autos. Passa-se à decisão. O artigo 4º da Lei 

1060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a este 

requisito. E, quando se verificar a existência de fatos que possam 

demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve indeferir o 

pedido. Nesse sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA 

-CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE 

INANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS 

DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E 

FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS 

–BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que 

a parte demonstre a verossimilhança de suas alegações e o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos 

autorizadores, não há como acolher o pedido em grau recursal. A 

Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 

diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo que não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, 

Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o 

pedido, verifica-se que a parte autora não qualificou a sua profissão na 

peça inicial. Dessa forma, podemos afirmar que a presunção de pobreza 

não opera automaticamente, nesse caso ora analisado, com o simples 

requerimento e a informação de que não possui condições de arcar com 

as custas processuais. Neste jaez é o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 

alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS Data 

de Julgamento: 08-02-2012). (grifo nosso) Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora enquadra-se nos termos 

da Lei 1.060/50 e nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário 

que se traga aos autos outros documentos que achar pertinentes para 

análise do pedido. a) o inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda declaração oficial da dispensa do autor e do seu 

cônjuge; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome do autor e do seu cônjuge; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do autor e do seu cônjuge; d) certidão do órgão 

competente que demonstre a existência ou não de semoventes do 

embargante e do seu cônjuge. Frise-se, ainda, que acaso a parte 

embargante não tenha interesse em promover a juntada dos documentos 

acima listados, desde já, poderá recolher as custas processuais ou pedir 

o parcelamento. A exigência dos documentos relativos ao cônjuge se 

justifica porque a condição da economia doméstica também deve ser 

levada em conta para efeitos da gratuidade dos serviços judiciários. 

Mirassol D’Oeste /MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003455-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 9 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rosangela Alves Nerges (REQUERIDO)

ANTONIO ROBERTO NERGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000512-86.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: TAYNARA ALVES FERREIRA REQUERIDO: ANTONIO 

ROBERTO NERGES, ROSANGELA ALVES NERGES Fixo prazo de 15 dias 

para que as partes manifestem-se quanto às alegações de existência de 

fraude. Após, encaminhem-se os autos ao MPE MIRASSOL D'OESTE, 5 de 

novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003755-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DO NASCIMENTO VALENTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 9 

de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito, 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 9 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000884-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TESTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora para que, querendo, se manifeste acerca da(s) 

Requisição(s) de Pequeno Valor ora expedida(s), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 11, da Resolução nº 458/2017, do Conselho da 

Justiça Federal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de janeiro de 2020 Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001095-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora para que, querendo, se manifeste acerca da(s) 

Requisição(s) de Pequeno Valor ora expedida(s), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 11, da Resolução nº 458/2017, do Conselho da 

Justiça Federal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de janeiro de 2020 Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000747-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora para que, querendo, se manifeste acerca da(s) 

Requisição(s) de Pequeno Valor ora expedida(s), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 11, da Resolução nº 458/2017, do Conselho da 

Justiça Federal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de janeiro de 2020 Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001168-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora para que, querendo, se manifeste acerca da(s) 

Requisição(s) de Pequeno Valor ora expedida(s), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 11, da Resolução nº 458/2017, do Conselho da 

Justiça Federal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de janeiro de 2020 Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Ofício Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001155-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ANDRADE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

AGUARDANDO PAGAMENTO DE RPV.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000630-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO SEITI SHINTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora para que, querendo, se manifeste acerca da(s) 

Requisição(s) de Pequeno Valor ora expedida(s), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 11, da Resolução nº 458/2017, do Conselho da 

Justiça Federal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de janeiro de 2020 Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003888-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Código: 1003888-80.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

aposentadoria híbrida, proposta por GILMAR ALVES DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Preliminarmente, 

considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. De outro norte, 

verifica-se que parte autora pediu antecipação da tutela consistente em 

que o réu conceda desde logo a aposentadoria. Ocorre que o Código de 

Processo Civil estabelece que não será concedida antecipação de tutela 

quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da 

tutela antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a 

tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título de 

aposentadoria, há o risco de que, caso a demanda seja julgada 

improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já recebidos. Essa 

conclusão fica ainda mais evidente quando se constata que a autora é 

pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo fato de 

ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, compulsando os 

autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com alguns 

documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia e nem transaciona e, 

por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 16 de março de 2020, às 13h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003986-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CILEIDE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

10 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003995-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

10 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003799-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UESLAINE DE ABREU LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

10 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001994-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o documento de Id nº 27947000, no prazo legal. 

Mirassol d'Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001605-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FEITOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº27885662, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 13 de 

janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1003848-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERJANI MEIRE ROSA OAB - 007.960.011-54 (REPRESENTANTE)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. S. D. C. (EXECUTADO)

 

Código: 1003848-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem executivo de alimentos 

fundado em título judicial, pelo rito da penhora. Preliminarmente, defiro à 

parte requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

528 do Código de Processo Civil, determino que se expeça mandado de 

intimação, penhora e avaliação a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias 

o executado efetue o pagamento do débito vencido e vincendo, bem ainda 

as despesas extraordinárias em ID n. 2665441, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de acréscimo de multa 

no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, e de imediata 

avaliação e penhora de seus bens. Decorrido o prazo supra, não efetuado 

o pagamento ou não apresentada justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, proceda-se com a penhora e avaliação, nos termos do artigo 

523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar o executado 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Assinalo que havendo justificativa por parte do executado, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Mirassol D’ Oeste/MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003726-85.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIANO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

14 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000011-98.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

Código: 1000011-98.2020.8.11.0011 De pronto, registre-se a prioridade de 

tramitação, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC/15. Aqui se tem Ação 

de Interdição c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por MARIA ILDA 

GONÇALVES SIQUEIRA em face de ANTÔNIO GONÇALVES DE SIQUEIRA. 

Extrai-se da inicial que o requerido conta atualmente com 83 (oitenta e 

três) anos, apresentando quadro clínico compatível com a patologia 

consistente em senilidade e demência em estado avançado, não 

possuindo discernimento para a prática dos atos da vida civil. Conta ainda 

que devido o seu quadro clínico necessita de cuidados contínuos. Diante 

de tais asserções, a esposa do requerido, ora requerente, pugnou que 

fosse deferida a tutela de urgência, para ser nomeada como curadora 

provisória. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, defiro 

os benefícios da justiça gratuita, eis que ficou demonstrada a frágil 

situação financeira da parte autora, sendo, inclusive, nestes autos 

assistida pela Defensoria Pública. O Código de Processo Civil prevê um 

capítulo específico para o instituto da interdição, sendo requisito para 

nomeação de curador provisório a existência justificada de urgência, tal 

qual prevê o artigo 749, parágrafo único do aludido diploma legal. No caso 

dos autos, vê-se demonstrada a urgência da nomeação de curador, eis 

que, conforme atestado médico o requerido necessita de cuidados 

contínuo de medicação controlada, sendo orientado pelo expert a 

nomeação de um procurador para o mesmo pois não apresenta condições 

para exercer atos da vida civil, bem como consta na exordial e os 

documentos anexados aos autos, a requerente é esposa do requerido, 

sendo ela quem assiste a parte desde sempre. Assim, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA, nomeando MARIA ILDA GONÇALVES SIQUEIRA como 

curadora provisória do interditado, com o objetivo de que pratique os atos 

necessários perante o juízo de direito, especialmente para poder 

representá-la junto ao INSS para fins de receber o benefício assistencial, 

bem como gerir seus bens com fulcro no artigo 749, parágrafo único e 

artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, sendo que a necessidade 

de se especificar os atos a serem praticados pelo curador decorrem da 

disposição contida no artigo 749, parágrafo único, do alusivo códex. 

Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecimento em audiência, 
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oportunidade em que será realizada entrevista do interditado para o dia 23 

de março de 2019, às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Impende destacar que o ato supra tem por finalidade auferir a extensão a 

que deverá se dar a cutela. Expeça-se mandado de citação e intimação à 

parte ré. Intime-se o Ministério Público. Mirassol D’ Oeste/MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003871-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERJANI MEIRE ROSA OAB - 007.960.011-54 (REPRESENTANTE)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. S. D. C. (REU)

 

Cód. 1003871-44.2019.8.11.0011 Primeiramente, processem-se os autos 

em SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do art. 189, II, CPC. Designo 

sessão de conciliação/mediação designada para o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 13h, devidamente acompanhados por seus advogados, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, nos termos do 

art. 5º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência agendada, 

acompanhadas de seu (s) advogado(s), consignado que a ausência do 

autor importará na extinção e arquivamento do processo e a do requerido 

acarretará na confissão e revelia. Havendo necessidade de expedição de 

carta precatória, ela deverá ser expedida e devidamente instruída com a 

contrafé da inicial, solicitando os préstimos do Juízo deprecado a fim de 

citar o requerido nos termos da presente demanda, se possível, no prazo 

de quinze dias, devendo a Secretaria desta Vara consignar em seu bojo 

nossas mais sinceras homenagens. Quanto ao pedido de antecipatório, 

INDEFIRO por ora, uma vez que não demonstrou de maneira robusta no 

bojo dos autos elementos suficientes para o seu deferimento, porquanto a 

prova documental necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta majoração do valor da pensão alimentícia, razão pela qual 

MANTENHO o valor anteriormente pactuado, devendo tal pleito ser 

analisado em momento oportuno, qual seja, na sessão de 

conciliação/mediação acima designada. Na aludida sessão, se não houver 

acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado. Por fim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Cientifique-se o digno Ministério Público 

Estadual. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. 

F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003477-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAM ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIA NOVAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003477-37.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: SIVAM ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ODILIA NOVAES 

DA SILVA Aqui se tem Ação de Curatela c/c Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Sivam Antonio da Silva em face de Odilia Novaes da Silva. 

Extrai-se da inicial que a requerida conta atualmente com 76 (setenta e 

seis) anos, e não possui discernimento para a prática dos atos da vida 

civil. Conta ainda que, devido o óbito de seu esposo, a requerida ao 

pleitear o pedido de pensão por morte junto ao INSS, lhe foi solicitado o 

termo de curatela, sendo que, conforme relatado, a incapacidade da 

requerida é visível. Diante de tais asserções, o filho da requerida, ora 

requerente, pugnou que fosse deferida a tutela de urgência, para ser 

nomeado como curador provisória. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, eis que ficou 

demonstrada a frágil situação financeira da parte autora. O Código de 

Processo Civil prevê um capítulo específico para o instituto da interdição, 

sendo requisito para nomeação de curador provisório a existência 

justificada de urgência, tal qual prevê o artigo 749, parágrafo único do 

aludido diploma legal. No caso dos autos, vê-se demonstrada a urgência 

da nomeação de curador, eis que, conforme atestado médico a requerida 

está em investigação para transtornos mentais e comportamentais, e não 

tem condições físicas e mentais de comparecer ao INSS para sacar o 

benefício, bem como consta na exordial e os documentos encartados aos 

autos, o requerente é filho da requerida, sendo ele quem assiste a 

genitora de fato, desde o óbito do pai. Assim, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nomeando SIVAM ANTONIO DA SILVA como curadora 

provisória do interditado, com o objetivo de que a primeira pratique os atos 

necessários perante o juízo de direito, especialmente para poder 

representá-la junto ao INSS para fins de receber o benefício assistencial, 

bem como gerir seus bens com fulcro no artigo 749, parágrafo único e 

artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, sendo que a necessidade 

de se especificar os atos a serem praticados pelo curador decorrem da 

disposição contida no artigo 749, parágrafo único, do alusivo códex. 

Cite-se e intime-se a requerida para comparecimento em audiência, 

oportunidade em que será realizada entrevista do interditado para o dia 23 

de março de 2020, às 15h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Impende destacar que o ato supra tem por finalidade auferir a extensão a 

que deverá se dar a cutela. Expeça-se mandado de citação e intimação à 

parte ré. Intime-se o Ministério Público. Mirassol D’ Oeste/MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANACLETO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo juntado nos autos. Mirassol 

d'Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003898-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Código: 1003898-27.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA em face de RONI ARAÚJO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados. De pronto, em análise aos documentos anexados no feito, 

verifico a ausência de notificação extrajudicial ao requerido. Portanto, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) 
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HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004089-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (REU)

 

Código: 1004089-72.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação monitória proposta 

pelo AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA em desfavor de TROPICAL COMÉRCIO 

DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA ME, ambos qualificados. Cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida com seus acréscimos 

legais, no prazo de quinze (15) dias, anotando-se, que, no caso de pronto 

pagamento, o requerido ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Conste, ainda, no mandado que, no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”. 

Cite-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TEIXEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000580-36.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO LONGO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001677-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO ALVES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000349-09.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALDINEI MARTINS DOS SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001911-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA INACIO SOARES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001911-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARILZA INACIO SOARES DA CRUZ RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000216-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000216-64.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELSON RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002608-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

16 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001779-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE ANTONIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001779-30.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUSINETE ANTONIA DE PAULA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação 

inicialmente posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001810-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001810-50.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ARLETE PEREIRA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta 

no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da 

competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar feitos de 

natureza previdenciária de Comarcas com até 70km de distância da sede 

de Vara Federal, denota-se que referida determinação encontra-se 

suspensa, consoante nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de 

Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de 

Competência no Conflito de Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, 

DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria 

de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última decisão 

exarada. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000947-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000947-94.2018.8.11.0011. 
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AUTOR(A): EMILIO DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003485-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003504-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003504-20.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JUAREZ PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. A despeito da 

determinação inicialmente posta no Expediente CIA n . 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

20 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000766-59.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ARLINDO DA SILVA SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta 

no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da 

competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar feitos de 

natureza previdenciária de Comarcas com até 70km de distância da sede 

de Vara Federal, denota-se que referida determinação encontra-se 

suspensa, consoante nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de 

Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de 

Competência no Conflito de Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, 

DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria 

de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última decisão 

exarada. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000260-75.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. S. (AUTOR(A))

A. J. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1000260-75.2019.8.11.0046 Vistos. RATIFICO os atos 

processuais já praticados nos autos. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos e DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita conforme requerido, 

podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 189, II) e em 

prioridade de tramitação. Em razão da não comprovação da renda do 
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alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente e mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias que forem indispensáveis, a 

partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, até o dia 10 

(dez) de cada mês, utilizando-se das informações bancárias a serem 

prestadas pela autora. Antes de apreciar o pedido liminar de guarda e 

visitas, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe deste Juízo, 

na residência dos genitores do menor, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao exercício da guarda 

perseguida, bem como apontar qual a modalidade de guarda recomendada 

ao caso desenhado nos autos, voltando-me conclusos imediatamente. 

Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 24/03/2020 às 

13h30min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, 

caso não detenha interesse na autocomposição, informar por meio de 

petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. 

INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do CPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo será homologada por esta Magistrada em sede de solenidade. Não 

obtida a autocomposição, sairá à parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato 

da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Autos nº 1004099-19.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA 

CRISTINA DIONISIO ALVES e BANCO BRADESCO S/A, em que aquela 

requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a reclamada se 

abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora ou que de 

qualquer forma se relacione com os serviços de Cesta Fácil Super, 

Bradesco Vida Previdências, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Aqui, 

Serviços Padronizados Prioritários e Tarifas Bancárias/Encargos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos, e DEFIRO as benesses da justiça gratuita. No que 

tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de 

relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro 

o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 
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fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, apesar de estar tendo descontos em seu 

benefício, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que não 

contratou o serviço que lhe está sendo descontado. O perigo da demora 

reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, tendo em vista que o banco demandado vem descontando 

indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referentes ao 

serviço não contratado, não podendo continuar sendo cobrada por algo 

que não adquiriu. Com essas razões e os requisitos do art. 273 do 

CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a 

demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da 

autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais). INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. Com o olhar 

volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 11/02/2020, às 13h. 

CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo será homologada por esta 

Magistrada em sede de solenidade. Não obtida a autocomposição, sairá à 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. 

LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

20 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003360-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CAVALCANTI DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

20 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003582-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

20 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004001-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

20 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 948-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 115523 Nr: 2446-14.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 146478 Nr: 4061-05.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 154360 Nr: 877-07.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 199990 Nr: 32-04.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Loide Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 214885 Nr: 2846-86.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 259827 Nr: 1735-28.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catia Sirlene Ramos, DDRdN, Luciana Cristina Claudino 

de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73091 Nr: 943-89.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Conceição de Lourdes Bertoldi Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 160594 Nr: 1999-55.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Fatima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108738 Nr: 1779-28.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 120725 Nr: 26-02.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 170900 Nr: 3931-78.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria das Neves Pereira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 189203 Nr: 2537-02.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Flavio Oliveira Correia, Sandra Regina Oliveira Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Érica Cristina Ártico - OAB:17.432/B, Juliana Fernandes 

de Sá - OAB:16.655-MT, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 243845 Nr: 4849-43.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Maria de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 249948 Nr: 3035-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elça Aparecida Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258313 Nr: 1072-79.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Carlos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108265 Nr: 1679-73.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amelia Vieira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 238433 Nr: 1992-24.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABM, Simone Borges Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 259131 Nr: 1482-40.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 3348-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS, Vilma Donizete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258225 Nr: 1023-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Janaina Franco Silva - OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 133081 Nr: 1854-33.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 243594 Nr: 4726-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdir Aprigio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 244062 Nr: 59-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ieda Gomes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239536 Nr: 2536-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliana Sabatino Bejas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 251135 Nr: 3610-67.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amanda Batista dos Santos, Maria de Fatima Batista dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 133987 Nr: 2030-12.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amanda Dias Barbosa, Andreia Cristina Siqueira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 146156 Nr: 3932-97.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliane Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237973 Nr: 1757-57.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma das Graças Oliveira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 254430 Nr: 5378-28.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Odair Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255170 Nr: 5656-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Mandes Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255980 Nr: 24-85.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KAROINE DO 

NASCIMENTOPEREIRA PINTO - OAB:24827/0, Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24.343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 256288 Nr: 190-20.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Custodia Josefa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258218 Nr: 1018-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 1143-81.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Brasilino Sampaio de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 27764 Nr: 1653-80.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raquel Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 28823 Nr: 2673-09.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rita Rodrigues da Costa, Neuzira Rodrigues da 

Costa, Florentina Alves de Paula, Santina Alves de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30657 Nr: 1478-52.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Honorina Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71035 Nr: 330-69.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Daiana Aparecida Pereira, Maicon Pereira Silva, Leandro 

Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT, IEDA MARIA DE ALMEIDA GTANBNER - 

OAB:11.455-B, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - OAB:8834, SARAH 

CAROLINE MENDES PINHEIRO - OAB:, Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74500 Nr: 1174-19.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85608 Nr: 3023-26.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Thiago Maldonado de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18149 Nr: 1751-70.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Mauricio de Oliveira, Luzia Caetano 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779/MT

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 23548 Nr: 800-08.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Ribeiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86737 Nr: 3205-12.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93176 Nr: 4428-97.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99117 Nr: 415-21.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Borges Siqueira, Jesus Aparecido Alves 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101148 Nr: 656-92.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Orival Mardegan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101799 Nr: 762-54.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anézia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105740 Nr: 1282-14.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Elvira de Jesus Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 122111 Nr: 258-14.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adelaide Molina Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 131149 Nr: 1574-62.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osório Otávio da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 2416-42.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Donizete dos Santos e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 136367 Nr: 2420-79.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Joaquim da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 141491 Nr: 3333-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736, Thiago 

Regis dos Santos - OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 4031-67.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onilia Gomes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 158216 Nr: 1436-61.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Araújo Pereira, Geni Rocha Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 159260 Nr: 1619-32.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosa de Barros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 162944 Nr: 3646-85.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida de Oliveira, EBdOGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 167352 Nr: 4708-63.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Euripedes Vicente Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 182828 Nr: 1437-12.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 188276 Nr: 2368-15.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 189488 Nr: 2580-36.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIEL BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 190332 Nr: 2730-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Bertini Torres, Ana Bertini Gomes, 

Claudio Torres Gomes, Francisca Torres Alves, Cleusa Maria Torres 

Prado, Jesus Torres Gomes, Odario Aparecido Torres, Odair Tomes 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 194133 Nr: 3358-06.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 195805 Nr: 3652-58.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mateus da Silva Ferreira, Luciana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 199187 Nr: 4182-62.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luzia Tavares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 201466 Nr: 289-29.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 203518 Nr: 727-55.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Fatima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 205009 Nr: 983-95.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Lucia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 209893 Nr: 2091-62.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Vicente Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 212902 Nr: 2529-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 222529 Nr: 4103-49.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Pereira Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 228841 Nr: 1197-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição de Lourdes Bertoldi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 229370 Nr: 1473-83.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Maria Barbosa Valin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 229534 Nr: 1568-16.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Pedro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMAN DORIGATTI - 

OAB:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 231406 Nr: 2616-10.2015.811.0011
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 231865 Nr: 2884-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ozenir dos Reis da Grella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 235282 Nr: 314-71.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 235684 Nr: 574-51.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Arcanjo das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 235952 Nr: 722-62.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia dos Santos Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 236559 Nr: 1020-54.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237961 Nr: 1746-28.2016.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juliana da Silva Cirqueira, Carlos Henrique da Silva 

Círqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239147 Nr: 2316-14.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eny dos Santos Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239518 Nr: 2528-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Jaco de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239728 Nr: 2698-07.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdete Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 242253 Nr: 4017-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Floripes Neris da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 242371 Nr: 4065-66.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anita de Souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 242709 Nr: 4221-54.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luzinete dos Santos Freitas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 243159 Nr: 4536-82.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Alice Martins Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 244414 Nr: 253-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Maria Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239212 Nr: 2355-11.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. da Silva Selaria Country- ME, João Batista 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 239212

Considerando a rejeição dos embargos apensos, fixo prazo de 30 dias 

para que a parte exequente promova o prosseguimento do feito sob o 

risco de extinção.

Mirassol D’Oeste – MT, 13 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 5633 Nr: 733-53.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 Código 5633

Concedo os benefícios da gratuidade judiciário a Mauro Antonio Tavares 

em razão de ter afirmado a hipossuficiência econômica para custear as 

despesas processuais.

Designado leilão, compareceu aos autos Mauro Antonio Tavares, terceiro, 

apresentando exceção de pré-executividade, fundada nas alegações de 

pagamento do débito tributário incidente sobre imóvel que, segundo 

alegou, seria de sua propriedade. Ademais, dizendo-se proprietário do 

bem imóvel objeto do leilão, afirmou a ilegitimidade da executada, porque 

teria adquirido o imóvel.

Decido.

Em relação a alegação de pagamento, não pode ser acolhida a exceção, 

eis que a extinção do débito tributário pelo pagamento não pode ser 

discutido em exceção de pre-executividade, instrumento reservado a 

matérias que não demandam instrumento probatório para conhecimento 

judicial e que podem ser declarados judicialmente de ofício.

No que tange alegação de ser proprietário dos bens levados a leilão, 

verifica-se que ter o excipiente apoiado sua tese no que chamou de 

“conhecimento de vizinhos”, que teriam firmado declaração nos autos 

nesse sentido. Afirmou ainda que todos na cidade saberiam ser o 

excipiente proprietário dos bens objetos do leilão.

Como se vê a tese levantada pelo excipiente também não pode ser 

discutida em sede de exceção de pré-executividade, eis que, como já dito, 

a exceção é instrumento reservado a matérias que não demandam 

instrumento probatório para conhecimento judicial e que podem ser 

declarados judicialmente de ofício.

Ademais, se a parte excipiente afirmou ser proprietário do bem, deveria 

exibir a o registro do título imobiliário, não podendo ser confundido o 

instituto com a posse. Nesse sentido, diga-se que a Fazenda Pública pode 

executar créditos tributários relativos a IPTU em face do possuidor a 

qualquer título, aquele titular do domínio ou mesmo aquele mero possuidor, 

à escolha do credor.

Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Fixo prazo de 30 dias para que parte exequente promova a atualização do 

débito.

Após, designe data para realização de leilão, praticando os atos 

necessários para alienação dos bens penhorados.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22667 Nr: 2550-79.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 Código 22667

Concedo os benefícios da gratuidade judiciário a Mauro Antonio Tavares 

em razão de ter afirmado a hipossuficiência econômica para custear as 

despesas processuais.

Designado leilão, compareceu aos autos Mauro Antonio Tavares, terceiro, 

apresentando exceção de pré-executividade, fundada nas alegações de 

pagamento do débito tributário incidente sobre imóvel que, segundo 

alegou, seria de sua propriedade. Ademais, dizendo-se proprietário do 

bem imóvel objeto do leilão, afirmou a ilegitimidade da executada, porque 

teria adquirido o imóvel.

Decido.

Em relação a alegação de pagamento, não pode ser acolhida a exceção, 

eis que a extinção do débito tributário pelo pagamento não pode ser 

discutido em exceção de pre-executividade, instrumento reservado a 

matérias que não demandam instrumento probatório para conhecimento 

judicial e que podem ser declarados judicialmente de ofício.

No que tange alegação de ser proprietário dos bens levados a leilão, 

verifica-se que ter o excipiente apoiado sua tese no que chamou de 

“conhecimento de vizinhos”, que teriam firmado declaração nos autos 

nesse sentido. Afirmou ainda que todos na cidade saberiam ser o 

excipiente proprietário dos bens objetos do leilão.

Como se vê a tese levantada pelo excipiente também não pode ser 

discutida em sede de exceção de pré-executividade, eis que, como já dito, 

a exceção é instrumento reservado a matérias que não demandam 

instrumento probatório para conhecimento judicial e que podem ser 

declarados judicialmente de ofício.

Ademais, se a parte excipiente afirmou ser proprietário do bem, deveria 

exibir a o registro do título imobiliário, não podendo ser confundido o 

instituto com a posse. Nesse sentido, diga-se que a Fazenda Pública pode 

executar créditos tributários relativos a IPTU em face do possuidor a 

qualquer título, aquele titular do domínio ou mesmo aquele mero possuidor, 

à escolha do credor.

Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Fixo prazo de 30 dias para que a parte exequente esclareça a sua 

manifestação posta na folha 187, onde afirmou desistir das penhoras 

porque o crédito tributário executado teria sido adimplido.

Ademais, apesar de afirmar ter sigo pago o débito, consta, na mesma 

manifestação contida na folha 187, pedido para penhorar outro imóvel.

Assim, deverá a parte exequente manifestar-se, esclarecendo, inclusive, 

se remanesce interesse na penhora dos imóveis.

Deverá acompanhar a manifestação documento demonstrativo da 

nomeação do ilustre procurador, eis que veem sido apresentadas 

manifestação sem a informação de que o subscritor tem poderes para 

procurar em Juízo.

Registro que, não sobrevindo manifestação com dados concretos em 

relação ao caso tratado nestes autos, poderá haver imposição de multa 

processual fundada no embaraço no andamento do feito.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 234576 Nr: 4581-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL HILU NETO - OAB:21733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Por todo o exposto, considerando que se esgotaram todos os meios 

possíveis de localizar a parte devedora, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos contidos nos embargos e EXTINGO o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.Por 

conseguinte, homologo os cálculos realizados pelo perito judicial, devendo 

ser atualizado com as taxas de juros e mora por ele indicadas.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem ainda em honorários advocatícios, estes fixados em 8% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC/15.Trasladem-se cópias ao 

procedimento principal.Após, intime-se a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias.PUBLIQUE-SE, 

ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Mirassol D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019.MARCOS 

ANDRÉ DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 253540 Nr: 5010-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São José dos Quatro Marcos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Pivotti 

Junqueira - OAB:24.860

 Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, 

que deverá recair sobre dinheiro nas contas do Município de São José dos 

Quatro Marcos/MT, R$ 69.193,85 (sessenta e nove mil e cento e noventa e 

três reais e oitenta e cinco centavos).Cumpra-se os demais termos na 

decisão de folha 206/207 e após, remetam ao Juízo plantonista para a 

efetivação do bloqueio, cujo protocolo segue em anexo.Às 

providências.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2019 às 

14h05min.MARCOS ANDRÉ DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195609 Nr: 3627-45.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonor Barbosa Brussolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que acoste ao feito procuração 

em nome da pessoa jurídica titular dos dados bancários fornecidos nos 

autos, ou informe dados bancários da pessoa física indicada na 

procuração juntada na ocasião de seu ajuizamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 2843-10.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsemar Sidnei Goloni, Helen Beatriz Angelo Goloni, 

Ione de Jesus Angelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:167.118 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Código 83842

Ante o teor do certificado à folha 184, torno sem efeito a decisão retro, 

tendo em vista que foram homologados dois cálculos, tanto o trazido pelo 

patrono Sérgio Ricardo Batista de Almeida quanto pela patrona Regina 

Célia Sabioni Lourimier, consoante folha 139.

Portanto, tendo o executado depositado os valores a título dos 15% 

(quinze por cento) de honorários sucumbenciais, deverá o levantamento 

dos valores atender aos dois patronos mencionados.

Expeça-se o competente alvará.

Nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Mirassol D’Oeste - MT, 19 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104398 Nr: 1109-87.2010.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lolanda de Souza Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte autora para que acoste ao feito procuração 

em nome da pessoa jurídica titular dos dados bancários fornecidos nos 

autos, ou informe dados bancários da pessoa física indicada na 

procuração juntada na ocasião de seu ajuizamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236662 Nr: 1068-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Jesus Galhardo da Silva, Luzia Gonçalves dos 

Santos, Rosineia Cristiane Silveira Santos, Adalice Antonia de Paula 

Calossa, Maria Eliane Silveira Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos autores acerca da proposta apresentada pelo 

perito juntado as fls. 252, para que se manifeste no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 175895 Nr: 269-72.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Amaral Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado sem Nome 

(Aguardando Regularização) - OAB:5431

 Código n.º 175895

Aqui se tem ação de execução fiscal.

 Tendo em vista as diversas diligências infrutíferas para buscar o 

adimplemento do débito, a parte exequente pugnou pela realização de 

penhora ‘online’ por meio do Sistema BACENJUD.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Defiro o pedido da exequente e, com fulcro no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, determino que se proceda com uma tentativa de penhora 

online no valor de R$ 12.610,92 (doze mil e seiscentos e dez reais e 

noventa e dois centavos) em eventuais contas ou aplicações financeiras 

da parte executada sob CPF n. 028.638.201-68, por meio do Sistema 

BACENJUD.

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá a parte 

executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como 

preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

De outro vértice, deverá o exequente ser intimado para se manifestar em 

prosseguimento.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de agosto de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 23614 Nr: 875-47.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Lima Advocacia Associada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramel Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de 

sentença, apresentado por Valéria Lima Advocacia Associada, 

extinguindo o feito e JULGO PROCEDENTE o pedido de cumprimento de 

sentença manejado por Gramel Comercial LtdaPelo fato de Valéria Lima 

Advocacia Associada ter sucumbido duplamente, condeno Valéria Lima 

Advocacia Associada ao pagamento de 10% a título de honorários, bem 

como condeno a exequente ao pagamento de custas ou e eventuais 

outras despesas que a parte executada tenha adiantado, uma 

condenação recaindo sobre o valor declinado no verso da folha 1001 e 

outro, sobre o valor posto nas folhas 1013/1014. Autorizo o levantamento 

da caução por Tanaka Tosta & Tosta.Ocorrendo trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos na condição de 

findo.Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2019.Marcos André da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 257012 Nr: 497-71.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Mota Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Código n.º 257012

Na inicial, a autora requereu a inversão do ônus da prova, no entanto, o 

caso destes autos não encontra qualquer respaldo legal para autorizar a 
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inversão da regra consistente em que à cada parte cabe provar os fatos 

constitutivos do seu direito.

A inversão do ônus da prova, fundada na existência de relação de 

consumo não pode ser conferida pela inexistência mesma de relação 

consumerista entre as partes na espécie, porque não estão presentes os 

requisitos próprios previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor.

Embora o Código de Processo Civil tenha previsto outras hipóteses de 

inversão do ônus da prova, este Juízo está convicto de que nenhuma das 

situações prevista na lei processual aplicam-se à espécie.

Em razão disso, atribuo à parte autora o ônus da prova em relação às 

suas alegações de fato contidas nestes autos.

Na contestação, a requerida alegou necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo porque seria a instituição responsável 

pela administração e pagamento das indenizações do seguro, de modo 

que defiro.

 Cite-se, no prazo de 15 (quinze) dias, por tratar a matéria de seguro 

DPVAT.

 Certifique o transcurso de prazo e após, conclusos.

Às providências.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263431 Nr: 3346-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. W. Ribeiro & Cia Ltda - ME, R.Delfino de 

Souza Papelaria - ME, Osmando de Souza Costa ME, A.de Fatima Versalli 

Souza ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Arlete Senhorinha Alves da Cruz - OAB:4440/MT, 

Douglas Alves da Cruz - OAB:5059, Jose Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 Intimar os advogados das partes para que especifiquem as provas que 

eventualmente pretendem produzir, conforme determinado as fls. 65, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23614 Nr: 875-47.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Lima Advocacia Associada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramel Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Sentença de fls.1030/1031, 

cujo dispositivo transcrevo: "...Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de cumprimento de sentença, apresentado por Valéria Lima 

Advocacia Associada, extinguindo o feito e JULGO PROCEDENTE o pedido 

de cumprimento de sentença manejado por Gramel Comercial Ltda..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212396 Nr: 2469-18.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cordeiro Pissolato - 

OAB:25.376/O

 Intimar os advogados do autor para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, tendo em vista que fluiu o prazo de suspensão 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255796 Nr: 5931-75.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edinaldo de Melo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Departamento de 

Transito do Estado de Mato Grosso -DETRAN, Valdeci Andrade de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessimar Charles de Barros 

- OAB:25483/0

 Intimar o advogado do requerido Valdecir, Dr. Gessimar, acerca da R. 

Decisão de fls.69, cujo dispositivo transcrevo:"...No mais, fixo o prazo de 

15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para 

deslinde do feito. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197533 Nr: 3921-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nange Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. dias Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Probst Werner - 

OAB:OAB/SC 29.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para promover a citação do espólio da 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por 

ausência de legitimidade, conforme determinado na R. Decisão de fls. 179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 208-22.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelminio Arruda Salomé Neto - 

OAB:9.869, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 Intimar os advogados da parte autora a se manifestar nos autos sobre os 
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documentos juntados pelo requerido as fls. 294/298, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 180026 Nr: 982-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Ribas Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 197975 Nr: 4105-53.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 222527 Nr: 4099-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269254 Nr: 986-89.2019.811.0006

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Leni de Sales, VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linei Brandino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Sávio Ribeiro Pinto - 

OAB:10.899, Sandra Alves Vendramel - OAB:23.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINEI BRANDINO, Cpf: 06862559176, Rg: 

1345518, data de nascimento: 24/08/1978, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Código n.º 269254DEFIRO o pedido de fls. 61, motivo 

pelo qual DETERMINO as seguintes providências:I-) Se proceda com a 

consulta no sistema INFOJUD requisitando o endereço atualizado da parte 

requerida LINEI BRANDINO, inscrita no CPF n. 068.625.591-76. II-) 

Aportando aos autos as informações ora deferidas, reitere-se a citação 

no novo endereço, nos termos outrora determinados, inclusive com a 

devolução de prazo. III-) Em sendo infrutífera a pesquisa, defiro desde já 

sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no 

art. 256, § 3º, do CPC. IV-) Ressalto que, transcorrido sem manifestação o 

prazo legal para apresentação de resposta, fica nomeado como curador 

especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, o Defensor Público 

Cível desta Comarca, o qual deverá ser intimado para apresentação de 

contestação no prazo legal.V-) Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da consulta.Com o transcurso do prazo, conclusos.Às 

providências.Mirassol D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2019.Marcos André 

da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva Cruz 

de Sá, digitei.

Mirassol D'oeste, 19 de dezembro de 2019

Sônia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963
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 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Avaliação. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157895 Nr: 1399-34.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcelo de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:195420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora acerca da R. Decisão de fls. 317, 

cujo teor transcrevo:"Código 157895. Aqui se tem cumprimento de 

sentença de ação previdenciária. Certificado o trânsito em julgado a parte 

autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença e colacionou 

aos autos planilha de cálculo a fim de expedição de RPV. Devidamente 

intimado, a autarquia executada concordou com o cálculo apresentado 

pela parte autora. Em seguida, o cálculo foi homologado pelo Juízo, sendo 

determinado a expedição de RPV, conforme de sê na sentença de fl. 261. 

Intimado do RPV expedido, o exequente apresentou manifestação (fls. 

266/269) requerendo que seja chamado o feito a ordem a fim de 

solucionar pendencias dos autos, em vista de suposto erro material, bem 

como requerendo o recebimento de um novo cálculo apresentado. 

Posteriormente, apresentou pedido de cumprimento de sentença com nova 

planilha de cálculo (fls. 270/274). Por fim, o exequente juntou aos autos 

petição informando a interposição de agravo de instrumento. É o relatório. 

ecido. Inicialmente, indefiro o pedido de fls. 266/269 tendo em vista que o 

exequente se pauta na tentativa de uma reanálise do mérito, sendo que, 

para tanto, deverá se valer do meio adequado. Ademais, tendo em vista o 

manejo do recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo de 

Souza Rodrigues, MANTENHO a decisões objurgadas, pelas mesmas 

razões fáticas e jurídicas que a embasaram. No mais, aguarde-se a 

comunicação quanto ao eventual recebimento de efeito ativo ao recurso 

para providências necessárias neste Juízo. Às providências. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019. Marcos André da Silva, Juiz de 

Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 233161 Nr: 3703-98.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 233161

Aqui se tem ação de liquidação de sentença em que se discute o 

pagamento dos honorários periciais.

Em que pese a manifestação do Estado de Mato Grosso às fls. 572/681, 

nada manifestou sobre a proposta de honorários apresentada pelo 

Contador nomeado, razão porque reitere-se a sua intimação, sob pena de 

aceitação tácita.

Após, conclusos.

Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 23 de outubro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 253402 Nr: 4957-38.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Correa - MEI, Cristiano Correa, Elizangela Maria 

Monaski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 Processo n. 4957-38.2017.811.0011 (Código 253402)

Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar-se quanto 

eventual interesse na produção de outras provas e, se for o caso, 

justificar detalhadamente a pertinência delas.

Mirassol D’Oeste-MT, 9 de dezembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253402 Nr: 4957-38.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Correa - MEI, Cristiano Correa, Elizangela Maria 

Monaski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 Intimar os advogados das partes acerca da R. decisão de fls. 118, cujo 

teor transcrevo:"Processo n. 4957-38.2017.811.0011 (Código 253402). 

Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar-se quanto 

eventual interesse na produção de outras provas e, se for o caso, 

justificar detalhadamente a pertinência delas. Mirassol D’Oeste-MT, 9 de 

dezembro de 2019. Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268570 Nr: 1157-31.2019.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJK, LBdOK, WKLdO, KJLdO, DRLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos requerentes acerca da R. Sentença de fls. 

132/132v, cujo dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

CONCEDER A ADOÇÃO dos infantes Douglas Rafhael Lemes Aguiar, 
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Wdson Kauã Lemes de Oliveira e Kauãne Janiely Lemes de Oliveira aos 

autores Marcos José Koenig e Luzia Batista de Souza Koenig. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240399 Nr: 3094-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Maria Bissoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da requerente de que foi expedido Alvarás 

Eletronicos de fls. 160/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235443 Nr: 425-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce Gomes de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:17175-E, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da requerente de que foi expedido Alvarás 

Eletronicos de fls. 142/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244500 Nr: 294-46.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi expedido Alvarás Eletronicos 

de fls.61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236262 Nr: 868-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi expedido Alvarás Eletronicos 

de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236264 Nr: 869-88.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi expedido Alvarás Eletronicos 

de fls.65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240100 Nr: 2916-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da requerente de que foi expedido Alvarás Eletronicos 

de fls.31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244503 Nr: 297-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi expedido Alvarás Eletronicos 

de fls.60

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198009 Nr: 3979-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.Diesel Caminhoes e Onibus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gimenes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 Intimar os advogados das partes para se manifestarem nos autos acerca 

da juntada do mandado de penhora e avaliação de fls. 285/292, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 240261 Nr: 3014-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor para que se manifeste nos autos acerca do 

mandado juntado aos autos as fls. 112 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32315 Nr: 3023-60.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Zilda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico 

nº577348-2/2019, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119935 Nr: 3960-02.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Idalina Correia Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico de fls. 

232/233..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189488 Nr: 2580-36.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIEL BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico de fls. 

215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90682 Nr: 3892-86.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Joana Barbosa de Souza, Evany Martins de 

Souza, WALDENIR LORENA DE SOUZA, Antonio Valdeci de Souza, Maria 

Aparecida Pereira de Souza, Nelita de Souza Loreno, Aureliano Barbosa 

de Souza Neto, Nivaldo Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico de fls. 

211/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88682 Nr: 3510-93.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Brassoloti Bossolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico de fls. 

276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254194 Nr: 5296-94.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Janaina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico de fls. 

102/103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232125 Nr: 3091-63.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jurema Maia Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar os advogados das partes acerca da R. Decisão de fls.145, cujo 

teor transcrevo:"Código 232125. Aqui se tem Ação de Cobrança de 

Indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores. Defiro o pedido de fl. 143, para tanto, determino 

que seja oficiado a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a 

vinculação dos numéricos depositados às fls. 144/144-vº.

Na sequência, expeça-se alvará para liberação dos valores vinculados 

para a conta bancária do perito nomeado nos autos. Empós, intime-se 

pessoalmente parte interessada cientificando-lhe acerca da expedição do 

alvará de levantamento dos valores depositados nestes autos, conforme 

estabelece o art. 450, §3º da CNGC/MT . Por fim, em nada sendo requerido 

pelas partes, arquivem-se os autos na condição de findo. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de dezembro de 2019. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA, Juiz de Direito"
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2913 Nr: 819-58.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA - OAB:14.325 MT

 Intimar os advogados das partes acerca da R. Decisão de fls.288, cujo 

teor transcrevo:"Código n° 2913. Aqui se tem ação de execução de título 

extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CELSO 

WAINER CASAGRANDE. Entre um ato e outro, o exequente pugnou por 

dilação de prazo para juntar os cálculos atualizados, de modo que defiro, 

fixando o prazo de 20 (vinte) dias. No mais, expeça-se o competente 

alvará para levantamento do valor a título dos honorários de arrematação, 

consoante pugnado à folha 287. De tudo cumprido e certificado, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de dezembro de 

2019. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248457 Nr: 2306-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos, Erika Renata Rossi 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7360 Nr: 1357-97.2003.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Danúbio Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B, Thiago Milani - OAB:11984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Intimar os advogados do requerente para que se manfieste nos autos 

sobre a juntada da Carta Precatória aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195227 Nr: 3571-12.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. de Moraes Leite - ME, Sebastião de Morais Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos presentes autos 

acerca da petição juntada as fls. 533/539, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231256 Nr: 2508-78.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVRdS, Mirela Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Marques Lopis, Luiz Antonio Rosa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Intimar o advogado do autor acerca da R. Sentença de fls. 159/161, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Antes o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, e via se consequência, o pedido contido na 

reconvenção, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o 

processo...."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154153 Nr: 821-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Emanoel Vasconcelos de Godoy, Luciano 

Campesatto, Aniloel Cabriotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimar os advogados dos requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuarem o pagamento de débito exequendo no valor de R$ 1.444.750,86, 

conforme determinação de fls 447.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 231256 Nr: 2508-78.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVRdS, Mirela Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Marques Lopis, Luiz Antonio Rosa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Código n.º: 231256 – Data e hora: terça-feira, 03 de setembro de 2019, 
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15h00min (MT).

PRESENTES:

Juiz de Direito: Marcos André da Silva

Promotor de Justiça: Saulo Pires de Andrade Martins

Advogado: Júlio Cezar Massam Nichols

Testemunha:

 Testemunha:

 Requerente: Natália Vitória Ramos de Souza

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas acima 

mencionadas.

 Pela defesa da requerente: MM. juiz tendo em vista que a parte 

requerente não tem interesse na produção em prova testemunhal e 

depoimento pessoal requer o prosseguimento do feito, abrindo-se prazo 

para apresentação das alegações finais e apresentação do 

substabelecimento.

Pela Defensoria Pública: nada a requerer, a não ser vista dos autos para 

manifestação.

DELIBERAÇÃO

1. Defiro o prazo de vista dos autos às partes para apresentar as 

manifestações, após encaminha-se os autos ao MPE.

2. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Danilo Cezar Ochiuto

 Advogado

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Mirela Ramos

Representante da requerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 231256 Nr: 2508-78.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVRdS, Mirela Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Marques Lopis, Luiz Antonio Rosa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário

Processo n. 2508-78.2015.811.0011 (código 231256)

Requerente: N. V. R. de S., representada por MIRELA RAMOS

Requeridos: LINDOMAR MARQUES LOPIS e LUIZ ANTONIO ROSA – ME

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se tem ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e 

morais causados por acidente de trânsito, ajuizada por NATALIA VITÓRIA 

RAMOS DE SOUZA, representada por sua genitora MIRELA RAMOS, em 

desfavor de LINDOMAR MARQUES LOPIS e LUIZ ANTONIO ROSA - ME.

A parte autora narrou que em 02 de outubro de 2014, no período matutino, 

seu pai, Silas de Souza, colidiu com um veículo na estrada em direção ao 

município de Glória D’Oeste/MT, sendo que, segundo a inicial, em 

decorrência do acidente Silas faleceu.

Afirmou que o acidente se deu por culpa exclusiva dos requeridos, os 

quais não teriam prestado socorro após o fato.

 Perpetrou que estão presentes os requisitos elencados no Código Civil 

para a caracterização da responsabilidade civil: ação, dano e nexo 

causal.

Junto da inicial carreou cópias apenas do boletim de ocorrência do 

acidente e de documentos pessoais.

Diante de tais asserções, a requerente postulou a concessão de tutela 

antecipada para determinar aos requeridos o pagamento da quantia de 

R$416.064,00 (quatrocentos e dezesseis mil e sessenta e quatro reais), 

valor esse que seria correspondente ao salário do falecido desde o seu 

óbito. Ademais, pugnou pela indenização por danos materiais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos morais no valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes.

 Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida e deferido 

as benesses da justiça gratuita.

A citação do requerido Luiz Antonio Rosa – ME restou infrutífera ante a 

ausência de endereço, conforme certificado à folha 41. Na sequência, o 

requerido Lindomar Marques Lopis não foi encontrado, consoante AR à 

folha 43.

Em novas tentativas de citação, restaram infrutíferas consoante folha 53, 

57 e 63/69.

Realizada a citação editalícia dos requeridos à folha 87, transcorrido o 

prazo sem qualquer manifestação.

Nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial à folha 90, a 

qual requereu a desconsideração da citação do requerido Lindomar 

porque não teria sido observado um endereço.

A tentativa de citação no endereço indicado pela DPE também restou 

inexitosa, conforme folha 103.

À folha 108, os requeridos foram citados novamente por edital, tendo a 

DPE permanecido como curadora.

Contestação por negativa geral à folha 112.

Saneamento do feito à folha115, onde foi designada audiência de 

instrução e decretada a revelia dos requeridos.

Realizada solenidade à folha 143, as partes nada requereram.

Alegações finais da parte autora às folhas 147/154 e dos requeridos às 

folhas 155/157.

Instado, o MPE opinou pela procedência da demanda.

Os autos vieram conclusos.

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e com ele 

será apreciado.

 A responsabilidade civil está prevista nos artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.

Destarte, da transcrição dos artigos supramencionados, verifica-se que 

para apuração de responsabilidade civil, faz-se necessário aferir a 

presença dos requisitos: culpa, nexo causal e dano.

Desse modo, no caso em exame, tem-se que a demanda deve ser julgada 

improcedente por ausência de provas, posto que em ações dessa 

natureza imprescindível prova consistente, em Juízo, de modo a averiguar 

eventual ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

 Frise-se que à parte autora foi oportunizado indicar as provas 

pretendidas para deslinde do feito, contudo, apenas reiterou os pedidos 

iniciais. Além do mais, no boletim de acidente de trânsito juntado às folhas 

23/32 consta informações de solicitação de perícia, a qual não foi juntada 

nos autos.

 Com efeito, no caso em análise ficou demonstrada a ocorrência do 

evento. Entretanto, não restou evidenciada a culpa dos réus, tampouco o 

nexo causal, visto que os documentos amealhados, são insuficientes a 

levar à conclusão de todas as causas que justificam a responsabilidade.

Importante destacar que a prova documental amealhada aos autos pouco 

contribui para reconstituição dos fatos, visto que, além de os relatos 

constantes no boletim de ocorrência terem sidos prestados por pessoas 

que não se faziam presentes no momento do acidente, e conforme 

demonstrado na simulação do sinistro, o requerido Lindomar conduzia o 

veículo V1 e outra pessoa (desconhecida, folha 27) o veículo V3, sendo 

que o Sr. Lindomar tentou se esquivar da ultrapassagem irresponsável do 

veículo V3, vindo a colidir com o Sr. Silas, o qual conduzia uma motocicleta 

indicada como V2.

Ademais, a prova produzida na esfera administrativa, para justificar a 

condenação, deve ser repetida em Juízo ou, ao menos, corroborada com 
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outras provas trazidas aos autos durante a fase judicial.

No caso em apreço, além de os únicos elementos produzidos na esfera 

administrativa ter sido o Boletim de Ocorrência, o autor não trouxe 

qualquer prova em Juízo, apesar de intimado.

 Todavia, não pode ser usado os efeitos de revelia, eis que, citados por 

edital, os réus responderam representados pela Defensoria Pública.

 Embora o Ministério Público tenha postulado pela procedência da ação, 

sequer elencou elementos que foram fundamentos de sua convicção.

Com efeito, segundo a lição de Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil, 15ª ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993), “a prova 

tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos 

fatos sobre que versa a lide”.

 Neste sentido, estabelece o artigo 373, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.”.

Destarte, como no caso em análise nenhuma das partes, lamentavelmente 

logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus probatório, não tendo 

demonstrado suas alegações, a fim de comprovar que que o ato praticado 

pela outra foi contrário à legislação civil e de trânsito, imperiosa a 

improcedência do pedido autoral.

DISPOSITIVO

Antes o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, e via 

se consequência, o pedido contido na reconvenção, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda 

e, com isso, julgo extinto o processo.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, contudo, em razão da gratuidade 

judiciária conferida ao requerente, fica suspensa a exigibilidade de tal 

verba, consoante artigo 98, §3º, do CPC.

Sem custas e despesas processuais, considerando que o feito se 

processou com os benefícios da justiça gratuita.

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das anotações e formalidades de praxe.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 240307 Nr: 3044-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Favorito Comércio de Produtos Alimentícios 

Ltda, Sebastião Braga, Valdelice Massarolo Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Código: 240307

Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por FAZENDA DO 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D’ OESTE em face de Favorito Comércio de 

Produtos Alimentícios Ltda, já qualificado nos autos.

Com a inicial, juntou documentos de folhas 05/07.

Às folhas 42/45, o exequente informou a satisfação do crédito cobrado 

nos autos, motivo pelo qual postulou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico ter havido a satisfação do débito o qual deu 

ensejo à propositura da presente execução.

Ante o exposto, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente ação.

Preclusas as vias recursais, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado e, na sequência, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

P.R.I.C.

Às providências.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de Agosto de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253358 Nr: 4930-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sabino Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso - CRC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Andrade Campos - 

OAB:17.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO BRAZ 

SILVA - OAB:10885, Sem Advogado - OAB:00000, TAISA ESTEVES 

MATSUBARA SANCHES - OAB:11360

 Intimar o advogado do requerido acerca da R. Sentença de fls. 82/83, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, incisos IV, do 

Código de Processo Civil...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74767 Nr: 1185-48.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAP, EHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor para que se manifeste nos autos, sobre o prosseguimento 

tendo em vista o documento juntado as fls. 106/107, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241113 Nr: 3484-51.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agean Carlos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito tendo em vista que restou infrutífera a penhora e 

o renajud, confome consta na R. Decisão de fls. 111 e documentos de fls 

112/117, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 243782 Nr: 4809-61.2016.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Código: 243782

Conforme manifestação do exequente vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais, se houver.

Determino o levantamento da constrição realizada à fl. 42, em favor do 

executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

 P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75405 Nr: 1405-46.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilotti Transportes Ltda, Hideraldo Bruno Camilotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi - Cooperativa Crédito Rural do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR - 

OAB:21935/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, BRUNO VINICIUS SANTOS - OAB:15.464-MT, Wagner 

Peruchi de Matos - OAB:9865

 Intimar o advogado do requerido Dr. Bruno Vinicius Santos que os autos 

foram desarquivados e encontram-se nesta secretaria a Vossa 

Disposição.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238423 Nr: 1989-69.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1989-69.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

PARTE RÉQUERIDA: Marcos Alves de Campos

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Marcos Alves de Campos, CPF: 

69365423104, Rg: 1.289.162-2 SSP MT Filiação: Francisco Teodoro de 

Campos e de Eremita Alves de Campos, data de nascimento: 01/05/1979, 

brasileiro(a), natural de Traipu-Al, convivente, comerciante / gerente de 

produção

FINALIDADE: Intimar o executado Marcos Alves de Campos, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento de débito exequendo. 

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

suso, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.587,96

 R$ 55.397,99

 R$ 469.222,39

 DECISÃO/DESPACHO: Código: 238423. Nos termos do artigo 513, §2º, 

inciso I e artigo 523 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, 

intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento de débito exequendo. Frise-se que não ocorrendo o 

pagamento no prazo previsto no artigo suso, será acrescido ao débito 

multa de 10%, além de honorários advocatícios no mesmo patamar. Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. Na hipótese 

de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, intime-se o 

exequente para que se manifeste em prosseguimento. Mirassol 

D’Oeste/MT, 8 de outubro de 2019. Marcos André da Silva, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 10 de janeiro de 2020.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239925 Nr: 2813-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor acerca da R. Decisão de fls. 44, cujo teor 

transcrevo:"Código: 239925. Aqui se tem ação executiva de título judicial. 

Defiro o pedido contido às folhas 39/40 e, para tanto, determino a 

expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente 

relativamente ao montante de R$ 2.249,73 (dois mil e duzentos e quarenta 

e nove reais e setenta e três centavos). Na sequência, julgo extinto o feito 

com a resolução do mérito ante o adimplemento da dívida, nos termos do 

art. 924, II, do CPC/15. Sem custas e honorários. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2019. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241048 Nr: 3447-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor acerca da R. Sentença de fls. 37, cujo teor 

transcrevo:"Código: 241048. Aqui se tem ação executiva de título judicial. 

Defiro o pedido contido às folhas 32/33 e, para tanto, determino a 

expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente 

relativamente ao montante de R$ 2.249,73 (dois mil e duzentos e quarenta 

e nove reais e setenta e três centavos). Na sequência, julgo extinto o feito 

com a resolução do mérito ante o adimplemento da dívida, nos termos do 

art. 924, II, do CPC/15. Sem custas e honorários. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2019. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241203 Nr: 3520-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor acerca da R. Decisão de fls. 46, cujo teor 

transcrevo:"Código: 241203. Aqui se Ação de Execução de Título Judicial, 

proposto por Gilson Carlos Ferreira, em face da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso juntou aos autos 

comprovante de pagamento pugnando pela expedição de alvará bem como 

pela extinção do feito. Pois bem. Ante o exposto, determino vinculação do 

montante apresentado à fl. 45/45-vº e, na sequência, proceda a 

Secretaria deste Juízo com a expedição do alvará de levantamento da 

quantia vinculada, devendo ser transferida para conta bancária indicada à 

fl. 19. Na sequência, julgo extinto o feito com a resolução do mérito ante o 

adimplemento da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC. Sem custas e 

honorários. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos na 

condição de findo. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de dezembro de 

2019. Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243782 Nr: 4809-61.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do executado acerca da R. Sentença de fls. 50, cujo 

dispositivo transcrevo:"Código: 243782. Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição realizada à fl. 42, em favor do executado. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2019. 

Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245744 Nr: 946-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 28, cujo teor 

transcrevo:"Código: 245744. Aqui se Ação de Execução de Título Judicial, 

proposto por Gilson Carlos Ferreira, em face da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso juntou aos autos 

comprovante de pagamento, pugnando pela expedição de alvará bem 

como pela extinção do feito. Pois bem. Ante o exposto, determino 

vinculação do montante apresentado à fl. 26/27 e, na sequência, proceda 

a Secretaria deste Juízo com a expedição do alvará de levantamento da 

quantia vinculada, devendo ser transferida para conta bancária indicada à 

fl. 16. Na sequência, julgo extinto o feito com a resolução do mérito ante o 

adimplemento da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC. Sem custas e 

honorários. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos na 

condição de findo. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de dezembro de 

2019. Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254818 Nr: 5526-39.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 41, cujo teor 

transcrevo:"Código: 254818. Aqui se Ação de Execução de Título Judicial, 

proposto por Thiago Regis dos Santos, em face da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso juntou nos autos o 

comprovante de pagamento pugnando pela expedição de alvará bem como 

pela extinção do feito. Pois bem. Ante o exposto, determino vinculação do 

montante apresentado à fl. 37/37-vº e, na sequência, proceda a 

Secretaria deste Juízo com a expedição do alvará de levantamento da 

quantia vinculada, devendo ser transferida para conta bancária indicada à 

fl. 23. Na sequência, julgo extinto o feito com a resolução do mérito ante o 

adimplemento da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC. Por fim, 

considero prejudicada petição de fl. 39/40, vez que foi adimplida a dívida 

executada nestes autos. Sem custas e honorários. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos na condição de findo. P. R. I. C. Mirassol 

D’ Oeste - MT, 13 de dezembro de 2019. Marcos André da Silva, Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70 Nr: 185-33.1997.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Elias Mubarak 

Júnior - OAB:120.415, Mario Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, 

THAMÉYA LOURENÇO BARBOSA SILVA - OAB:0

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29863 Nr: 647-04.2008.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180416 Nr: 1066-48.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15679, Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181770 Nr: 1263-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Jose Aparecido Nunes da Conceição, Elza 

Maria de Moura Nunes, Ana Paula Conceição, Flávia Carvalho da 

Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados dos autores para que junte aos autos planilha 

atualizada, para posterior confecção dos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 182006 Nr: 1296-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleide Ferreira Cotrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 157016 Nr: 1265-07.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 128235 Nr: 1049-80.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana do Carmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 124428 Nr: 464-28.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Margarida dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 123201 Nr: 328-31.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Genauro Jovino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 205494 Nr: 1092-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dionézio Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 240673 Nr: 3255-91.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Ferreira de Souza, Gabrielly Aparecida Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 238998 Nr: 2253-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Boarotto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 159624 Nr: 1611-55.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 115516 Nr: 2454-88.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleire do Nascimento Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 188079 Nr: 2334-40.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 124427 Nr: 463-43.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilda dos Santos Masson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78805 Nr: 2003-97.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ednesia Brito Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 240455 Nr: 3127-71.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adalberto Deodato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 206498 Nr: 1283-57.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 183435 Nr: 1577-46.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Orlando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108734 Nr: 1775-88.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258240 Nr: 1032-97.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 257452 Nr: 650-07.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: William Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 240325 Nr: 3059-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa da Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239753 Nr: 2720-65.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Delfino da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1587 de 2710



remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237589 Nr: 1574-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dejair Crispin de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 227403 Nr: 452-72.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira Antero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 226355 Nr: 4943-59.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vanilson Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 216064 Nr: 2997-52.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Messias Tristão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 174792 Nr: 36-75.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenida Petronilia Pessos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 151657 Nr: 370-46.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Umbelina Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 
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Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 145521 Nr: 3862-80.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Sanches Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 115526 Nr: 2453-06.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Mateus Carvalho Amil, Margarida Carvalho 

Amil, Irineu Carvalho Amil, Maria Amil de Souza, Angelo Vicente Carvalho 

Amil, Valdeir Carvalho Amil, Valdelice Carvalho, Gracinda Carvalho Amil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108391 Nr: 2664-42.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33457 Nr: 4020-43.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alfredo Faustino de Azevedo, Isabel Faustino 

Vespazino, Isaac Moraes de Azevedo, Abacuque Moraes Azevedo, 

Neuzeli Morais Ataides, Santa Moraes de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258052 Nr: 950-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenir Candeia de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 
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processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 250925 Nr: 3496-31.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 250339 Nr: 3204-46.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Pereira Saldanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 240304 Nr: 3041-03.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Peixoto Venades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239751 Nr: 2719-80.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeir Ferreira Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237972 Nr: 1756-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237131 Nr: 1326-23.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanete Rizzolli Vescovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 217560 Nr: 3239-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valter Tertuliano Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 216067 Nr: 3000-07.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abraão Alves Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 177653 Nr: 588-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleusa Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 161619 Nr: 2124-23.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 108265 Nr: 1679-73.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amelia Vieira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.
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 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 182006 Nr: 1296-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleide Ferreira Cotrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 238433 Nr: 1992-24.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABM, Simone Borges Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259131 Nr: 1482-40.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 257276 Nr: 602-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxilia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 251199 Nr: 3650-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1592 de 2710



 PARTE AUTORA: Iraci Bonfim Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 3068-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Genesis Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 244067 Nr: 65-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Rodrigues de Oliveira, Geovani Rodrigues de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237914 Nr: 1724-67.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Munareto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235978 Nr: 737-31.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dorcelina Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 207904 Nr: 1526-98.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Pereira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 205494 Nr: 1092-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dionézio Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 202508 Nr: 521-41.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 191055 Nr: 2829-84.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Sette Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.
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 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 188780 Nr: 2457-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marciano Moia, Maura Ferreira Moia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 183852 Nr: 1650-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eduardo Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 175544 Nr: 190-93.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Mendes da Conceição, Jocival Mendes 

dos Reis, Solange Nendes da Conceição, Sonia Reis Rondon, Maria Silva 

dos Santos, Rosa Mendes dos Reis, Francisco Mendes dos Reis, Gerson 

Nilso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 168936 Nr: 3583-60.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Theodoro Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1595 de 2710



Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 168751 Nr: 3541-11.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Idalia Correa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 162573 Nr: 2286-18.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vilma Donizete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 158386 Nr: 1455-67.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rodrigo Linhares de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 145301 Nr: 3872-27.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Aparecida dos Anjos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 142183 Nr: 3366-51.2011.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hildebrando Moura da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 136059 Nr: 2322-94.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pagliuca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 116911 Nr: 2646-21.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira Buriolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 116800 Nr: 2609-91.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julio Queiroz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240304 Nr: 3041-03.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Peixoto Venades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 239751 Nr: 2719-80.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeir Ferreira Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237972 Nr: 1756-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237131 Nr: 1326-23.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanete Rizzolli Vescovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 217560 Nr: 3239-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valter Tertuliano Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 216067 Nr: 3000-07.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abraão Alves Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 177653 Nr: 588-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleusa Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 161619 Nr: 2124-23.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 157016 Nr: 1265-07.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 148978 Nr: 4309-68.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dirceu Avelino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 132710 Nr: 1839-64.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Saber Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 128235 Nr: 1049-80.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana do Carmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 124428 Nr: 464-28.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Margarida dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 123201 Nr: 328-31.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Genauro Jovino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 72734 Nr: 806-10.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Joaquim Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258018 Nr: 936-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva de Castro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bab Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Cód. 258018

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas 

pretendidas para deslinde do feito.

 Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar 

assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do feito 

conforme o estado do processo.

Mirassol D’ Oeste/MT, 19 de novembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 145113 Nr: 4122-60.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Faria Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32553 Nr: 3125-82.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 2757-39.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Osvaldo França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76822 Nr: 1649-72.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edite Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79943 Nr: 2160-70.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airo Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 23920 Nr: 1189-90.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 24344 Nr: 1594-29.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 27376 Nr: 1171-35.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Garcia Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 27739 Nr: 1583-63.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainerio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 28326 Nr: 2177-77.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20844 Nr: 1090-57.2005.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Urupis Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20848 Nr: 1092-27.2005.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Zanette Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 252259 Nr: 4199-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Silverio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 250904 Nr: 3483-32.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 
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0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 254195 Nr: 5297-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Alves Correa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 254316 Nr: 5329-84.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 254736 Nr: 5508-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255551 Nr: 5823-46.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Pirineti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255573 Nr: 5834-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leandro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255168 Nr: 5654-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Odete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255633 Nr: 5858-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelina Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 256626 Nr: 342-68.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Roberto da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 256636 Nr: 345-23.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdOT, Lucimar Batista de Oliveira Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 241057 Nr: 3455-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcio Antonio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 241067 Nr: 3461-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ferreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 259159 Nr: 1498-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa da Costa dos Prazeres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 242375 Nr: 4068-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 232525 Nr: 3320-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osmar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 233348 Nr: 3803-53.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdir Alvarenga Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 230892 Nr: 2327-77.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marinalva Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 234583 Nr: 4584-75.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Medeiro Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.
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 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 234622 Nr: 4605-51.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 234644 Nr: 4618-50.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 236232 Nr: 847-30.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Marques dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - Procurador 

Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 236557 Nr: 1018-84.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Caraceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237112 Nr: 1320-16.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nadir Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 238600 Nr: 2074-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Maria de Oliveira Sabará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.
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 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239541 Nr: 2541-34.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Maria de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 240423 Nr: 3108-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josiane Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 227787 Nr: 650-12.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Garcia Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 228330 Nr: 949-86.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Gonzaga da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 210143 Nr: 2056-05.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Beraldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 220500 Nr: 3665-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Faria Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 221302 Nr: 3755-31.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Josefa do Nascimento Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 216935 Nr: 3138-71.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivone Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 206542 Nr: 1284-42.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 203493 Nr: 636-62.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evando de Paula Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 198713 Nr: 4088-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdier Rezende dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.
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 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96436 Nr: 25-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Francisco Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98807 Nr: 330-35.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Cruz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 199380 Nr: 4225-96.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Sonia Ferreira Blanco, Renato Ferreira 

Blanco, Luciano Ferreira Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 121880 Nr: 262-51.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eloy Marcelo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 132398 Nr: 1754-78.2011.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 132942 Nr: 1862-10.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agamenn Alves da Silva, Rosangela Alves da Silva, 

Valdecir Rodrigues de Oliveira, Rosilene Alves da Silva Oliveira, Ademar 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 173789 Nr: 4612-48.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Selso Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 173792 Nr: 4615-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Onelio Martinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 174193 Nr: 4714-70.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana de Moura Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 174206 Nr: 4726-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reinaldo José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 178969 Nr: 820-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 179510 Nr: 900-16.2013.811.0011
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Alexandre Marques Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 182479 Nr: 1383-46.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Marques dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 181079 Nr: 1170-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wanderley Lima Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 184577 Nr: 1775-83.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Vilma da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 186578 Nr: 2146-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Valter Inacio dos Santos, Vando Inacio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 190339 Nr: 2732-84.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neuza dos Santos Pomar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1612 de 2710



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 135912 Nr: 2401-73.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Guilherme Silva, KVGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 145464 Nr: 3866-20.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 147850 Nr: 4540-95.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jurandi Beraldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 153849 Nr: 798-28.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Rosa dos Santos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 165279 Nr: 2733-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lucélia da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 1725-33.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Reis Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. P o r d e t e r m i n a ç ã o , e x a r a d a 

n o E x p e d i e n t e C I A n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 
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deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, remetam-se os autos para a 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 20844 Nr: 1090-57.2005.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Urupis Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27898 Nr: 1767-19.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelita Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 23887 Nr: 1148-26.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Flora Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 23920 Nr: 1189-90.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27578 Nr: 1443-29.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luisa Severina de Farias Mozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27739 Nr: 1583-63.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainerio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 85608 Nr: 3023-26.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Thiago Maldonado de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 21732 Nr: 1792-03.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva Amorim, GAdS, GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 77206 Nr: 1709-45.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 78616 Nr: 1931-13.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Emilia de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 79943 Nr: 2160-70.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airo Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 74500 Nr: 1174-19.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 145113 Nr: 4122-60.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Faria Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 
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à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 203541 Nr: 814-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 32412 Nr: 2948-21.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Francisca Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 32479 Nr: 2967-27.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orminda Modesta da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, Najla 

Milena Castro da Silva - OAB:13.630, RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 32553 Nr: 3125-82.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 167667 Nr: 3327-20.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29289 Nr: 3169-38.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paschoa Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29306 Nr: 3125-19.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Emilia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 159385 Nr: 2542-58.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcides Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 161613 Nr: 4645-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanilde Valencio Monezi
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Cristina Ártico - 

OAB:17.432/B, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 161826 Nr: 4301-57.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Graciana Borges Virtuoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 147850 Nr: 4540-95.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jurandi Beraldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 148977 Nr: 4584-17.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 149203 Nr: 25-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Joaquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 
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denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 151067 Nr: 236-19.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lazara de Fatima Rosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 135912 Nr: 2401-73.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Guilherme Silva, KVGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 188276 Nr: 2368-15.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 190339 Nr: 2732-84.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neuza dos Santos Pomar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1620 de 2710



Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 186404 Nr: 2101-43.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Conceição da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 181079 Nr: 1170-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wanderley Lima Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 182479 Nr: 1383-46.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Marques dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 182923 Nr: 1464-92.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Oliveira Weck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 184102 Nr: 1690-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Orlando de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 184577 Nr: 1775-83.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Vilma da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 180026 Nr: 982-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Ribas Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 181032 Nr: 1164-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celina Lopes Sette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 178969 Nr: 820-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 
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nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 179510 Nr: 900-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Alexandre Marques Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 174554 Nr: 4790-94.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelinda dos Santos Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 174193 Nr: 4714-70.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana de Moura Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 173792 Nr: 4615-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Onelio Martinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 123710 Nr: 368-13.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonira Vieira Zaque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 132398 Nr: 1754-78.2011.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 96436 Nr: 25-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Francisco Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 104401 Nr: 1111-57.2010.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Emilia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 117342 Nr: 3711-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Borges da Silva, Ademar Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 170-73.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Margarida Feitosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 198713 Nr: 4088-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdier Rezende dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 90585 Nr: 3861-66.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Eva do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 93186 Nr: 4421-08.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 
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nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 216935 Nr: 3138-71.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivone Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 220500 Nr: 3665-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Faria Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 225904 Nr: 4641-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neide Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 206542 Nr: 1284-42.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 210143 Nr: 2056-05.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Beraldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 226898 Nr: 189-40.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Vieira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 227844 Nr: 665-78.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMILIA DE LIMA, Thais de Santana Ferreira 

Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240423 Nr: 3108-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josiane Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 239541 Nr: 2541-34.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Corina Maria de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240084 Nr: 2908-58.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 236557 Nr: 1018-84.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Caraceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235684 Nr: 574-51.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Arcanjo das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 234622 Nr: 4605-51.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 
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Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 231865 Nr: 2884-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ozenir dos Reis da Grella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 231977 Nr: 2961-73.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida Ribeiro Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 234367 Nr: 4449-63.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izabel José de Paula Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 234539 Nr: 4564-84.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Gomes Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8.969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 230469 Nr: 2053-16.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Manoel Joaquim de Souza, Maria Conceição 

de Souza Rocha, Joaquim de Souza, Maria Aparecida de Souza Rios, 

Maria de Lourdes de Souza Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 230892 Nr: 2327-77.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marinalva Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249097 Nr: 2646-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 241057 Nr: 3455-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcio Antonio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima
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 Cod. Proc.: 241068 Nr: 3462-90.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anizio Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 242254 Nr: 4018-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258112 Nr: 979-19.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CUSTODIO PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259125 Nr: 1477-18.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Davina de Arruda Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259159 Nr: 1498-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa da Costa dos Prazeres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255349 Nr: 5749-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teixeira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255573 Nr: 5834-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leandro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255633 Nr: 5858-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelina Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 254923 Nr: 5567-06.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Soares de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 
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denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 250904 Nr: 3483-32.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22661 Nr: 2574-10.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Walthier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO WALTHIER, Cpf: 

36227250015, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o requerido de que foi efetuado penhora on-line, 

conforme determinado no despacho de fls. 129,e documentos de fls. 

130/131. Bem como, intimar do R. Despacho.

Despacho/Decisão: Código n.º 22661Aqui se tem ação de execução 

fiscal. Tendo em vista as diversas diligências infrutíferas para buscar o 

adimplemento do débito, a parte exequente pugnou pela realização de 

penhora ‘online’ por meio do Sistema BACENJUD.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Defiro o pedido da exequente e, com fulcro no 

artigo 854 do Código de Processo Civil, determino que se proceda com 

uma tentativa de penhora online no valor de R$ 4.552,89 (quatro mil e 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em 

eventuais contas ou aplicações financeiras da parte executada sob CPF 

n. 362.272.500-15, por meio do Sistema BACENJUD.Assinalo que, em 

sendo frutífera a penhora supra, deverá a parte executada ser intimada 

para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, 

§3, do Código de Processo Civil.De outro vértice, deverá o exequente ser 

intimado para se manifestar em prosseguimento.No mais, tendo decorrido 

o prazo conforme certidão de fls.116, converto a indisponibilidade em 

penhora.Oficie-se o Departamento da Conta Única solicitando a vinculação 

dos valores penhorados às fls. 93.Após, intime-se o executado via edital, 

para fins do art. 841, §2º, do CPC/15.Empós, proceda-se ao levantamento 

dos valores bloqueados para a conta indicada à fl.135. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de agosto de 2019.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda Pereira 

Moretti, digitei.

Mirassol D'oeste, 14 de janeiro de 2020

Sônia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 203493 Nr: 636-62.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evando de Paula Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 28326 Nr: 2177-77.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 73103 Nr: 952-51.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damázia Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240456 Nr: 3128-56.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3128-56.2016.811.0011 Código 240456

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Aline Franco de Carvalho

PARTE REQUERIDA: Eliseu da Silva Batista

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eliseu da Silva Batista Filiação: , 

brasileiro(a), , autônomo, Endereço: Rua São Paulo, Nº 168-N, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,41 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133725 Nr: 1963-47.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Angelo Magri Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido o alvará eletrônico n° 

579900-7/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243593 Nr: 4725-60.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jesus Muniz Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para se manifestar nos autos sobre a 

expedição da RPV de fls. 138, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247461 Nr: 1843-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Batista Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helizângela Pouso Gomes - 
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OAB:5390

 Intimar o advogado do requerido para que contate o requerido para se 

manifestarem acerca da contraproposta de fls. 137, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252980 Nr: 4687-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalia de Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4687-14.2017.811.0011 Código 252980

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso MT

PARTE REQUERIDA: Rosalia de Oliveira Alves

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rosalia de Oliveira Alves, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 2.507, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,94( Quinhentos e cinquenta e seis Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257610 Nr: 741-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Mamani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial-Inmetro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 741-97.2018.811.0011 Código 257610

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Adolfo Mamani

PARTE REQUERIDA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

INTIMANDO(A, S): Embargante: Adolfo Mamani, Rg: V389290-A Boliv BO 

Filiação: Antonia Mamani Oquendo, data de nascimento: 08/01/1976, 

brasileiro(a), natural de Bolivia-BO, convivente, comerciante, Endereço: 

Rua Mariano Rodrigues Paiva Nº 3446, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze Reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247623 Nr: 1930-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1930-47.2017.811.0011 Código 247623

ESPÉCIE: Ação de Representação para imposição de Penalidade 

Administrativa

PARTE REQUERENTE: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Nilson Francisco Elias

 INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Nilson Francisco Elias, Cpf: 

18300176837, Rg: 23.557.095-3 SSP SP Filiação: Rubens Francisco Elias e 

de Aparecida Lucia Sperandio Elias, data de nascimento: 08/08/1973, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, comerciário, Endereço: 

Rua Vinte e Oito de Outubro, Nº 1267, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 ( Quinhentos e cinquenta e oito Reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 252738 Nr: 4481-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José Barradas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4481-97.2017.811.0011 Código 252738

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Carlos Jose Barradas

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Carlos José Barradas, Cpf: 

05108592833 brasileiro(a), casado(a), autônomo, Endereço: Rua 

Valdemar Vieira de Oliveira, Nº 1.540, Bairro: Mirassol II, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,50 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242993 Nr: 4392-11.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeri Aguera N. de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4392-11.2016.811.0011 Código 242993

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso MT

PARTE REQUERIDA: Rosalia de Oliveira Alves

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rosalia de Oliveira Alves, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 2.507, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,41 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232122 Nr: 3088-11.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vicente Nogueira Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria 25 de Maio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3088-11.2015.811.0011 Código 232122

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Eva Vicente Nogueira Viana

PARTE REQUERIDA: Imobiliária 25 de maio Ltda

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Imobiliaria 25 de Maio Ltda, CNPJ: 

15376882000161, brasileiro(a), imobiliária, Endereço: Rua Dorcilia Sales de 

Matos, Nº 3.664, Bairro: Mirassol II, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,94 (Quinhentos e cinquenta e seis Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240534 Nr: 3177-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de folha 106, no prazo legal.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202471 Nr: 471-15.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João C. Alves Neto & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 471-15.2014.811.0011 Código 202471

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: João C. Alves Neto & Cia Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João C. Alves Neto & Cia Ltda, CNPJ: 

07800889000130, brasileiro(a), Endereço: Rua Germano Greve, Nº 159 - 

Ao Lado do Cdl, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,50 (Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119705 Nr: 3311-37.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3311-37.2010.811.0011 Código 119705

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Lazaro Vieira Rodrigues

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lazaro Vieira Rodrigues, Cpf: 

92457746191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Ivan Soares dos 

Reis, Nº 2.310, Bairro: Loteamento Raia, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,94 ( Quinhentos e cinquenta e seis Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125230 Nr: 810-76.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre a contestação 

no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30734 Nr: 1277-60.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileno de Aguiar Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1277-60.2008.811.0011 Código 30734

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Municipio de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Edileno de Aguiar Chaves

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Edileno de Aguiar Chaves, Cpf: 

44201109100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Dorvali Bass Correia 

N.°465, Bairro: Parque Morumbi III, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,94 ( Quinhentos e cinquenta e seis Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.
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 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33903 Nr: 4440-48.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Freitas Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4440-48.2008.811.0011 Código 33903

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Jose de Freitas Benetti

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José de Freitas Benetti, Cpf: 

97371629868 brasileiro(a), casado(a), autônomo, Endereço: Rua D, Nº 65, 

Bairro: Parque Shangri-la, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 555,09 ( Quinhentos e cinquenta e cinco Reais 

e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22165 Nr: 2114-23.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2114-23.2005.811.0011 Código 22165

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Marcio de Oliveira Machad

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcio de Oliveira Machado, Cpf: 

03125293847, Rg: 10.123.347 SSP SP brasileiro(a), casado(a), 

comerciante - empresário, Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 2.601, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 555,09 (Quinhentos e cinquenta e cinco Reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26877 Nr: 807-63.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Mastrocola Mussolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido os alvarás eletrônicos n° 

579892-2/2020 e 5798894-9/2020.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 678 Nr: 340-36.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. EVANGELISTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 340-36.1997.811.0011 Código 678

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Estadual MT

PARTE REQUERIDA: S.b. Evangelista-me

INTIMANDO(A, S): Executados(as): S.b. Evangelista-me, CNPJ: 

26772392000109, brasileiro(a),Endereço: Rua Professor Odélio B. da 

Silva, Nº 441, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 657,44 ( Seiscentos e cinquenta e sete Reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.
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 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262685 Nr: 2986-81.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Cezar Pereira Santos, José Benedito Garcia, 

Aparecida Machado da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2986-81.2018.811.0011 Código 262685

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Nilton Cezar Pereira Santos e outros

PARTE REQUERIDA: Estado de Mato Grosso

 INTIMANDO(A, S): Embargante: Aparecida Machado da Silva Garcia, Cpf: 

59010967891 brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua Paulo 

Mendonça, Nº 685, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT;

Embargante: José Benedito Garcia, Cpf: 59010967891, Rg: 6.265.935 SSP 

SP brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua Paulo Mendonça, 

Nº 685, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT;

Embargante: Nilton Cezar Pereira Santos, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Presidente João Goulart, Nº 587, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 3.960,84 ( Três mil novecentos e sessenta 

Reais e oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 2843-10.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsemar Sidnei Goloni, Helen Beatriz Angelo Goloni, 

Ione de Jesus Angelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:167.118 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Código: 83842

Em tempo e ante o teor da manifestação às folhas 189/190, adito a parte 

final da decisão retro para determinar:

- Além do levantamento dos valores a título de sucumbência, expeça-se o 

competente alvará em relação à penhora no rosto dos autos em favor do 

patrono, consoante folhas 179/180.

No mais, cumpra-se a integralidade da decisão.

Após, ao MPE.

Empós, conclusos.

Às providências.

Mirassol D’Oeste-MT1 16 de janeiro de 2020.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004057-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILZA TESSAROTE BIASOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DONIZETE BIASOTO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Processo nº 1004057-67.2019.8.11.0011 Vistos. Nomeio como 

inventariante o requerente IVANILZA TESSAROTE BIASOTO, que deverá 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes. Defiro as benesses da justiça gratuita, por se tratar de 

assistida pela Defensoria Pública Estadual. Em seguida, citem-se os 

interessados, as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do 

artigo 626 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, remetendo-lhes 

cópias das primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no 

artigo 627 do CPC. Quanto ao pedido de expedição de alvará para 

levantamento de valores depositado na Caixa Econômica Federal, 

postergo sua análise para momento posterior ao cumprimento do disposto 

no art. 626 do CPC. Expeçam-se os necessários mandados e editais. 

Após, conclusos. Às providências. Mirassol D’ Oeste - MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003770-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PEREIRA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003770-07.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por BANCO FINASA DMC S.A em face de MARILZA 

PEREIRA MORAES, todos devidamente qualificados. Consta nos autos que 

as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um veículo 

automotor identificado como: “Marca: PEUGEOT, Modelo: 207HB XR, Ano 

Fabricação: 2011, Cor: PRATA, Chassi: 8AD2MKFWXBG069279, Placa: 

NJM6082”. Os autos registram que o requerido tornou inadimplente do 

valor remanescente de R$15.036,86 (quinze mil e trinta e seis reais e 

oitenta e seis centavos). A parte requerente notificou a requerida por meio 

de carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora no 

adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento 

dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente ajuizou 

presente ação em que pediu a tutela de urgência consistente em busca e 

apreensão do bem dentre outras consequências decorrentes da mora. É o 
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relatório. Decido. O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Sendo assim, tendo ficado demonstrada a 

mora por meio da notificação extrajudicial, defiro a liminar e determino a 

expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo 

automotor objeto desta ação. Caso o bem seja encontrado e apreendido, 

expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a 

suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados 

ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício à 

Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a 

abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes 

sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado 

de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas 

à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Arbitro 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com esta demanda. Poderá o senhor oficial de justiça 

usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e 

utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando 

também autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem. Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da 

parte requerida, cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 

(cinco) dias, após a execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o 

pagamento integral do débito, caso contrário a propriedade se consolidará 

em favor do requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de 

defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. 

Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003992-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MODENEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. DA COSTA MERCADO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003992-72.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação monitória. Passa-se 

à decisão. O artigo 4º da Lei 1060/50 estabelece que: “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família”. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não 

está vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a 

existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR 

INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 

-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido 

inicial, verifica-se que a parte requerente aduz não ostentar condições 

financeiras para arcar com as custas processuais, todavia, nada juntou 

para corroborar com as alegações. Isso porque os valores dos cheques 

que pretende ser ressarcido possuem valores consideráveis. Dessa 

forma, podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, no caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais. Neste jaez é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 

alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, 

Data de Julgamento: 08-02-2012). Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora enquadra-se nos termos 

da Lei 1.060/50 e nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário 

que ela traga aos autos outros documentos que achar pertinentes para 

análise do pedido. Intime-a para que em 15 (quinze) dias forneça outros 

elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência por meio da 

juntada: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda declaração oficial da dispensa da autora e do seu cônjuge; b) 

certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome da autora e do seu cônjuge; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome da autora e do seu cônjuge; d) certidão do órgão 

competente que demonstre a existência ou não de semoventes da autora 

e do seu cônjuge. Frise-se, ainda, que acaso a parte autora não tenha 

interesse em promover a juntada dos documentos acima listados, desde 

já, poderá recolher as custas processuais ou pedir o parcelamento. A 

exigência dos documentos relativos ao cônjuge se justifica porque a 

condição da economia doméstica também deve ser levada em conta para 

efeitos da gratuidade dos serviços judiciários. Após, conclusos. Mirassol 

D’Oeste-MT. (Assinado e datado digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. 

A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003957-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JODEAN SANTOS GUIDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003957-15.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais 

ajuizada por JODEAN SANTOS GUIDINI em desfavor de W. F. 

CONSTRUTORA LTDA - ME. Passa-se à decisão. O artigo 4º da Lei 

1060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve 
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indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO 

CONTRATO DE INANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO 

BANCO DE DADOS DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC 

-VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO 

DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

-DESPROVIMENTO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela é necessário que a parte demonstre a verossimilhança de suas 

alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ausentes os requisitos autorizadores, não há como acolher o pedido em 

grau recursal. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. 

LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º 

da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo 

que não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser 

alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) 

Analisando o pedido inicial, verifica-se que a parte requerente aduz não 

ostentar condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

todavia, nada juntou para corroborar com as alegações. Isso porque os 

valores contratuados/transacionados são consideráveis e não consta 

qualificação da profissão do autor. Dessa forma, podemos afirmar que a 

presunção de pobreza não opera automaticamente, no caso ora 

analisado, com a simples declaração afirmada pelo autor, de que não 

possui condições de arcar com as custas processuais. Neste jaez é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Data 

de Julgamento: 08-02-2012). Ante o exposto, não havendo demonstração 

com precisão que a parte autora enquadra-se nos termos da Lei 1.060/50 

e nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário que ela traga 

aos autos outros documentos que achar pertinentes para análise do 

pedido. Intime-a para que em 15 (quinze) dias forneça outros elementos 

para melhor avaliação de eventual hipossuficiência por meio da juntada: a) 

o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda 

declaração oficial da dispensa da autora e do seu cônjuge; b) certidões 

dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não 

de bens em nome da autora e do seu cônjuge; c) certidão do órgão de 

trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em nome da autora 

e do seu cônjuge; d) certidão do órgão competente que demonstre a 

existência ou não de semoventes da autora e do seu cônjuge. Frise-se, 

ainda, que acaso a parte autora não tenha interesse em promover a 

juntada dos documentos acima listados, desde já, poderá recolher as 

custas processuais ou pedir o parcelamento. A exigência dos documentos 

relativos ao cônjuge se justifica porque a condição da economia doméstica 

também deve ser levada em conta para efeitos da gratuidade dos serviços 

judiciários. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. (Assinado e datado 

digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001738-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1001738-63.2018.8.11.0011 Analisando detidamente a petição 

inicial, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. A autora manifestou expressamente o seu desinteresse na 

autocomposição, razão pela qual deixo de designar a sessão de 

conciliação/mediação aludida pelo art.334, caput, do CPC. Determino a 

citação da parte ré para que ofereça contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações 

de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do CPC. Com o transcurso do prazo, à réplica. 

No mais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Após, conclusos. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. 

Mirassol D’ Oeste – MT. (Assinado e datado digitalmente) HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FONSECA SALVIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1001328-05.2018.8.11.0011 Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em nada sendo requerido, no prazo 

supramencionado, arquivem-se os autos com as baixas anotações 

necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA 

C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003477-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAM ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIA NOVAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003477-37.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: SIVAM ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ODILIA NOVAES 

DA SILVA Aqui se tem Ação de Curatela c/c Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Sivam Antonio da Silva em face de Odilia Novaes da Silva. 

Extrai-se da inicial que a requerida conta atualmente com 76 (setenta e 

seis) anos, e não possui discernimento para a prática dos atos da vida 

civil. Conta ainda que, devido o óbito de seu esposo, a requerida ao 

pleitear o pedido de pensão por morte junto ao INSS, lhe foi solicitado o 

termo de curatela, sendo que, conforme relatado, a incapacidade da 

requerida é visível. Diante de tais asserções, o filho da requerida, ora 
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requerente, pugnou que fosse deferida a tutela de urgência, para ser 

nomeado como curador provisória. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, eis que ficou 

demonstrada a frágil situação financeira da parte autora. O Código de 

Processo Civil prevê um capítulo específico para o instituto da interdição, 

sendo requisito para nomeação de curador provisório a existência 

justificada de urgência, tal qual prevê o artigo 749, parágrafo único do 

aludido diploma legal. No caso dos autos, vê-se demonstrada a urgência 

da nomeação de curador, eis que, conforme atestado médico a requerida 

está em investigação para transtornos mentais e comportamentais, e não 

tem condições físicas e mentais de comparecer ao INSS para sacar o 

benefício, bem como consta na exordial e os documentos encartados aos 

autos, o requerente é filho da requerida, sendo ele quem assiste a 

genitora de fato, desde o óbito do pai. Assim, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nomeando SIVAM ANTONIO DA SILVA como curadora 

provisória do interditado, com o objetivo de que a primeira pratique os atos 

necessários perante o juízo de direito, especialmente para poder 

representá-la junto ao INSS para fins de receber o benefício assistencial, 

bem como gerir seus bens com fulcro no artigo 749, parágrafo único e 

artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, sendo que a necessidade 

de se especificar os atos a serem praticados pelo curador decorrem da 

disposição contida no artigo 749, parágrafo único, do alusivo códex. 

Cite-se e intime-se a requerida para comparecimento em audiência, 

oportunidade em que será realizada entrevista do interditado para o dia 23 

de março de 2020, às 15h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Impende destacar que o ato supra tem por finalidade auferir a extensão a 

que deverá se dar a cutela. Expeça-se mandado de citação e intimação à 

parte ré. Intime-se o Ministério Público. Mirassol D’ Oeste/MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003437-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYONARA CRISTIANE BITENCOURT DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUISON CORREA DE CUNHA OAB - MT24688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código n.º 1003437-55.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial ajuizada por TAYONARA CRISTIANE BITENCOURT DA 

SILVA em face de VALMIR ALVES DA SILVA, ambos qualificados. 

Inicialmente, tendo a parte autora recolhido a primeira parcela das custas, 

recebo a petição inicial em todos os seus termos. Por conseguinte, 

determino: 1-Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. 2-Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Senhor Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade. 

3-Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Senhor Oficial de Justiça. 

4-Considerando que não há depositário judicial na Comarca, deverá o 

executado, no ato da penhora, indicar um possível depositário fiel dos 

bens. 5-Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

executado, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil. 

6-Acaso não seja encontrado o devedor, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830 do Código de 

Processo Civil. 7-Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os 

bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 

836, § 1º). 8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 

1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004071-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código n.º 1004071-51.2019.8.11.0011 1 - Cite-se a parte executada, 

mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o artigo 910 do Código de 

Processo Civil; 2 - Certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça-se ofício requisitório de precatório ao Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (CF, art. 100; CPC, art. 910, § 1º); 3- Defiro as 

benesses da justiça gratuita por se tratar de crédito alimentar; 4- 

Expeça-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA 

C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Datado e assinado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003898-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003898-27.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA em face de RONI ARAÚJO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados. De pronto, em análise aos documentos anexados no feito, 

verifico a ausência de notificação extrajudicial ao requerido. Portanto, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004036-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1004036-91.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão ajuizada por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA em desfavor de RONI ARAÚJO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados. De pronto, em análise aos documentos anexados no feito, 

verifico a ausência de notificação extrajudicial ao requerido. Portanto, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) 
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HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001762-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código n.º 1001762-91.2018.8.11.0011 Analisando detidamente a petição 

inicial, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. O autor manifestou expressamente o seu desinteresse na 

autocomposição, razão pela qual deixo de designar a sessão de 

conciliação/mediação aludida pelo art.334, caput, do CPC. Determino a 

citação da parte ré para que ofereça contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações 

de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do CPC. No mais, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004089-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1004089-72.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação monitória proposta 

pelo AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA em desfavor de TROPICAL COMÉRCIO 

DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA ME, ambos qualificados. Cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida com seus acréscimos 

legais, no prazo de quinze (15) dias, anotando-se, que, no caso de pronto 

pagamento, o requerido ficará isento de custas e honorários advocatícios. 

Conste, ainda, no mandado que, no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”. 

Cite-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código nº 1000231-33.2019.8.11.0011 Aportou-se aos autos petição da 

parte autora em que pugna pela implantação do benefício previdenciário. 

No analisar do caderno processual, é possível verificar a condenação da 

autarquia ré ao pagamento da benesse previdenciária, inclusive, a 

sentença transitou em julgado. É bom lembrar que a concessão do 

benefício à parte autora não foi resultado de um ato administrativo, que 

poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela própria administração. 

A concessão do benefício da autora, no caso destes autos, foi um ato 

judicial, com trânsito em julgado, a que o réu deve respeito, sob o risco de 

ser colocada ao chão a própria estrutura da República Federativa 

Brasileira, sendo inaceitável a omissão do réu em implantar o benefício. 

Desta feita, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Aposentadoria por Idade decorrente 

de trabalho rural, tendo em vista que já transitou em julgado e até o 

momento não foi implantado o benefício. Via de consequência, determino 

que a Secretaria expeça ofício ao gerente da agência respectiva, 

requisitando que implante o benefício previdenciário objeto deste 

processo, IMEDIATAMETNE, SOB O RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, 

BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR CORRESPONDENTE. 

Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. Ademais, diante da recalcitrância da 

Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 

Cumpra-se, com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado 

e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TEIXEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001677-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO ALVES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 
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. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001690-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001276-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MESSIAS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FROSE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003023-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 
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prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001614-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004100-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PARANAITA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Bonani (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código. 1004100-04.2019.8.11.0011 Inicialmente, em que pese a demanda 

estar endereçada para a Vara única da Comarca de Paranaíta do Estado 

de Mato Grosso, por se tratar de competência relativa, recebo-a, nos 

termos do art. 65, do CPC/15. Cite-se a parte Executada, pelas sucessivas 

modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 

6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal, acrescido 

de juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, observando-se para a citação, as disposições 

insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o aviso de recebimento não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça e se essa modalidade 

também restar frustrada, considerando que foi pedida a citação por edital, 

fica desde logo deferida. Se o aviso de recebimento retornar com as 

informações relativas à dificuldade de identidade de endereço ou com 

dificuldades relacionadas à correspondência entre o endereço e à parte 

executada, encaminhem-se os autos à parte exequente para 

manifestação e apresentação de elementos objetivos e concretos quanto 

à indicação correta do endereço da parte executada, sob o risco de 

indeferimento da petição inicial. O edital de citação será afixado na sede 

do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não oferecimento de 

embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2°, 85, § 

3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo nomeação de bem 

(s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no prazo de 10 (dez) dias, 

e havendo concordância, reduza-a a termo, intimando-se em seguida a 

parte Executada para subscrever-no em igual prazo. Não havendo 

pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou concordância com a 

nomeação eventualmente feita pela parte Executada, de que trata o artigo 

9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir a Execução, ressaltando que a penhora poderá 

recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora ser intimada 

pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de embargos com as 

advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Após, proceda-se 

à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre a qual deverão as 

partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Se necessário, 

expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) dias, enviando-se à 

Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, tanto na forma do 

parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte Executada poderá, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer embargos. Caso decorra 

o prazo para oferecimento de Embargos do Devedor, dê-se vistas à parte 

Exequente. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos nº 1004099-19.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA 

CRISTINA DIONISIO ALVES e BANCO BRADESCO S/A, em que aquela 

requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a reclamada se 

abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora ou que de 

qualquer forma se relacione com os serviços de Cesta Fácil Super, 

Bradesco Vida Previdências, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Aqui, 

Serviços Padronizados Prioritários e Tarifas Bancárias/Encargos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos, e DEFIRO as benesses da justiça gratuita. No que 

tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de 

relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro 

o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 
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NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, apesar de estar tendo descontos em seu 

benefício, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que não 

contratou o serviço que lhe está sendo descontado. O perigo da demora 

reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, tendo em vista que o banco demandado vem descontando 

indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referentes ao 

serviço não contratado, não podendo continuar sendo cobrada por algo 

que não adquiriu. Com essas razões e os requisitos do art. 273 do 

CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a 

demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da 

autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais). INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. Com o olhar 

volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 11/02/2020, às 13h. 

CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo será homologada por esta 

Magistrada em sede de solenidade. Não obtida a autocomposição, sairá à 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. 

LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003483-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIZANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Vistos. A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n 

. 0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 
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prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOUSA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos: 1001128-95.2018.811.0011 Aportou-se aos autos petição da parte 

autora em que pugna pela implantação do benefício previdenciário. No 

analisar do caderno processual, é possível verificar que já foram 

proferidas duas decisões (ID 18136593 e 20185114) em que determina ao 

INSS a implantação do referido beneficio. É bom lembrar que a concessão 

do benefício à parte autora não foi resultado de um ato administrativo, que 

poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela própria administração. 

A concessão do benefício da autora, no caso destes autos, foi um ato 

judicial, com trânsito em julgado, a que o réu deve respeito, sob o risco de 

ser colocada ao chão a própria estrutura da República Federativa 

Brasileira, sendo inaceitável a omissão do réu em implantar o benefício. 

Desta feita, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de auxílio-reclusão rural desde a data do 

recolhimento do segurado ao cárcere, qual seja, 09 de fevereiro de 2018 

(ID n.º 14681104), no valor de um salário mínimo, tendo em vista que já 

transitou em julgado e até o momento não foi implantado o benefício. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao gerente da 

agência respectiva, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, IMEDIATAMETNE, SOB O RISCO DAS 

PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. Ademais, diante da 

recalcitrância da Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo 

multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. Cumpra-se, com a máxima urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOUSA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos: 1001128-95.2018.811.0011 Aportou-se aos autos petição da parte 

autora em que pugna pela implantação do benefício previdenciário. No 

analisar do caderno processual, é possível verificar que já foram 

proferidas duas decisões (ID 18136593 e 20185114) em que determina ao 

INSS a implantação do referido beneficio. É bom lembrar que a concessão 

do benefício à parte autora não foi resultado de um ato administrativo, que 

poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela própria administração. 

A concessão do benefício da autora, no caso destes autos, foi um ato 

judicial, com trânsito em julgado, a que o réu deve respeito, sob o risco de 

ser colocada ao chão a própria estrutura da República Federativa 

Brasileira, sendo inaceitável a omissão do réu em implantar o benefício. 

Desta feita, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de auxílio-reclusão rural desde a data do 

recolhimento do segurado ao cárcere, qual seja, 09 de fevereiro de 2018 

(ID n.º 14681104), no valor de um salário mínimo, tendo em vista que já 

transitou em julgado e até o momento não foi implantado o benefício. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao gerente da 

agência respectiva, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, IMEDIATAMETNE, SOB O RISCO DAS 

PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. Ademais, diante da 

recalcitrância da Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo 

multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. Cumpra-se, com a máxima urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003371-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos 1003371-75.2019.8.11.0011 Diante do noticiado no documento de ID 

n. 27206102, expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que proceda com a implantação 

integral do benefício previdenciário n. 177.209.384-7 de aposentadoria por 

invalidez à parte autora até ulterior decisão desse juízo, concedido na 

Decisão de ID n. 24508015, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte 

autora, se já não o tiver sido feito. No mais, diante da recalcitrância da 

Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento tendo como limite o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Outrossim, cumpra-se integralmente as determinações contidas no ID n. 

26553770, e após conclusos. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOUSA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos: 1001128-95.2018.811.0011 Aportou-se aos autos petição da parte 

autora em que pugna pela implantação do benefício previdenciário. No 

analisar do caderno processual, é possível verificar que já foram 

proferidas duas decisões (ID 18136593 e 20185114) em que determina ao 

INSS a implantação do referido beneficio. É bom lembrar que a concessão 
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do benefício à parte autora não foi resultado de um ato administrativo, que 

poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela própria administração. 

A concessão do benefício da autora, no caso destes autos, foi um ato 

judicial, com trânsito em julgado, a que o réu deve respeito, sob o risco de 

ser colocada ao chão a própria estrutura da República Federativa 

Brasileira, sendo inaceitável a omissão do réu em implantar o benefício. 

Desta feita, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de auxílio-reclusão rural desde a data do 

recolhimento do segurado ao cárcere, qual seja, 09 de fevereiro de 2018 

(ID n.º 14681104), no valor de um salário mínimo, tendo em vista que já 

transitou em julgado e até o momento não foi implantado o benefício. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao gerente da 

agência respectiva, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, IMEDIATAMETNE, SOB O RISCO DAS 

PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. Ademais, diante da 

recalcitrância da Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo 

multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. Cumpra-se, com a máxima urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001964-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1001964-68.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por JOSÉ 

APARECIDO DA CRUZ OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. O requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na 

qualidade de “vendedor”, contudo, teria sido acometido por patologias que 

o teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Ressai 

da exordial que o autor teria recebido benefício de auxílio doença, 

entrementes, a benesse teria sido cessada indevidamente pela autarquia. 

A autora afirmou que, embora a decisão administrativa proferida pelo 

demandado, a patologia ainda persistiria, razão pela qual requereu o 

reestabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Citado, o requerido apresentou defesa e 

quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão 

prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 24483138. 

Realizado o ato e instadas a se manifestarem quanto ao laudo pericial, a 

parte autora manifestou pelo complemento do laudo para que o perito 

confirme o caráter permanente da patologia, vez que a sua incapacidade 

seria permanente e total. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE 

À DECISÃO Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma vez que o 

benefício de aposentadoria rural da requerente foi cessado em 31/10/2018 

e o ajuizamento da ação se deu em 14/12/2018, ou seja, não há falar em 

prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos verifico que 

a insurgência da parte demandada em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

que o perito complemente o laudo pericial. Destarte, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 24483138 para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o devido 

pagamento dos honorários correlatos. Verifica-se que o requerente 

pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e a possível conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente, depreende-se do que o autor era segurada da Previdência 

Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo início, segundo 

documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 

2014, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 

8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e 

ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da 

autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 24483138), sem previsibilidade 

ao retorno das atividades laborais. Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da parte autora, impositiva se faz a procedência do pleito 

inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do 

benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do 

auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 
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da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004085-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004085-35.2019.8.11.0011 POLO ATIVO:OTAVIO 

ALCIDES SANTOS DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANO ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000176-53.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: ROSANGELA SILVA 

RAMOS EXECUTADO: SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP CERTIDÃO 

DE TRANSITO EM JULGADO Certifico que deixei de proceder com o 

registro da sentença constante nos presentes autos, em livro próprio, 

tendo em vista a dispensa de referido ato pelo Provimento 

nº042/2008-CGJ. Certifico ainda que, considerando a devida intimação das 

partes descritas nos presentes autos, a R. sentença retro proferida 

transitou em julgado, em 18/12/2019. Certifico, ademais, que promovo com 

a intimação da requerida para o devido cumprimento dos demais termos da 

R. Sentença de Id. 19795156, qual seja: INTIME-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de 

dezembro de 2019 MAYLA GIMENES DE MELO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: 

Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004086-20.2019.8.11.0011 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO ANTONIO ROSA 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 03/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ADRIEL GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON HELDER SAO MARCO BASSAROTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Wellington Vinicius dos Santos (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010669-04.2016.8.11.0011. REQUERENTE: LUAN ADRIEL GOMES 

BARBOSA REQUERIDO: WELLINGTON HELDER SAO MARCO 

BASSAROTTI Vistos. De pronto, REMETAM-SE os autos ao contador do 

juízo para atualização da condenação em voga. Devidamente aportado o 

cálculo, considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 27255034, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 

de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004094-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELLY ROMERO MENDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004094-94.2019.8.11.0011 POLO ATIVO:LOOK COMERCIO 

DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

DA TRINDADE XAVIER, GUILHERME HENRIQUE MORAES POLO PASSIVO: 

ANDRIELLY ROMERO MENDES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

03/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004096-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004096-64.2019.8.11.0011 POLO ATIVO:GUILHERME 

HENRIQUE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

HENRIQUE MORAES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004098-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004098-34.2019.8.11.0011 POLO ATIVO:SILVANA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004101-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DE LIMA SICOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004101-86.2019.8.11.0011 POLO ATIVO:FILOMENA DE 

LIMA SICOTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE PELLIZZONI 

VERAS GADELHA POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004096-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 04 de março de 2020 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BELOLI MARTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada, na pessoa do seu advogado, acerca da penhora on 

line realizada nos presentes autos, conforme extrato de Id. 26526365 e 

nos termos da R. Decisão de Id. 26121683, deixando transcorrer o prazo 

sem apresentar impugnação. Certifico, ademais, que promovo com a 

intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

em cumprimento a ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 05 de janeiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada, na pessoa do seu advogado, acerca da penhora on 

line realizada nos presentes autos, conforme extrato de Id. 26526745 e 

nos termos da R. Decisão de Id. 26148972, deixando transcorrer o prazo 

sem apresentar impugnação. Certifico, ademais, que promovo com a 

intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

em cumprimento a ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 05 de janeiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-44.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

de Id. 27670376, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §3º da R. Decisão de Id. 26495135 Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 05 de janeiro de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que houve o transito em julgado da R. Sentença 

de Id. 26309075, bem como que a parte autora, mesmo intimada, conforme 

Id. 27205780, deixou transcorrer o prazo sem apresentar os dados 

bancários necessários à liberação de ALVARÁ, promovo os autos ao 

ARQUIVO, em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a), ficando o desarquivamento facultado ao pedido das partes. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de janeiro de 

2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-76.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GEISON DE 

SOUZA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS REIS 

SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000007-61.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:VAGNER 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS REIS SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

04/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-46.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOESLEY DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-46.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JOESLEY DE 

SOUZA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04/03/2020 às 

15:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04/03/2020 às 

15:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE MATOS PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-53.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JESSICA 

CAROLINE DE MATOS PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIA 

REGINA DE MATTOS PRADO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-38.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JOSE RODRIGO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIA REGINA 

DE MATTOS PRADO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE MATOS PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a data de 04/03/2020 às 

16:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04/03/2020 às 

17:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CONCEICAO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-75.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FATIMA 

CONCEICAO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS 

REIS SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 8 de 
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janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 27834796. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 08 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte da informações deferidas 

pela R. Decisão de Id. 26644256 e juntadas ao Id. 27875110, INTIME-SE a 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de janeiro de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMERSON MIRANDA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000025-82.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CLEMERSON 

MIRANDA DA VEIGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

10/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010359-71.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA KHIPPAIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE OAB - MS15519 (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 27897554. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 09 de janeiro de 2019. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE BENTO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000026-67.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:DIANE BENTO DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

10/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-35.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA MARQUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora da audiência de conciliação 

designada para o dia 23 de Maio de 2017 às 15:30 horas, devendo 

comunicar a parte autora do dia e horário da referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010429-54.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. FABRE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte das informações 

deferidas pela R. Decisão de Id. 27220506 e juntadas ao Id. 

27416258/27956297, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 13 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001634-37.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EUNICE RITA BATISTA BISPO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, atendido 

o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido 

o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

27508687, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 17 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000856-67.2019.8.11.0011. REQUERENTE: NELSON PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 27509299, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 17 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003912-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003912-11.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO 

AO SERVIDOR PUBLICO Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a autora não 

acostou aos autos todos os documentos necessários para o 

prosseguimento do feito. Assim, considerando que o exequente mesmo 

intimado, quedou-se silente (id nº 27571858), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. Sem custas. P.R.I.C. 

Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000841-98.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PAMELA CRISTINA NOGUEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 27509332, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 17 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001098-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE FRANCISCA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001098-60.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: ODETE FRANCISCA DOS 

SANTOS EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o 

levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

27572770, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 18 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUEEDS ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003333-63.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GUEEDS ALVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata 

de audiência de id n. 27611954, donde ressai a ausência da demandada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, A seguir, DETERMINO desde já que SE INTIMEM 

as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. Por 

fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003707-79.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA 

FERREIRA REQUERIDO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Vistos. DEFIRO o petitório 

realizado em sede de solenidade em id nº 27612452, de modo que 

CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para juntada de novo endereço da 

demandada. Com a juntada, DETERMINO que se proceda à citação da 

reclamada no endereço informado pelo autor, bem como que a Serventia 

do Juízo DESIGNE nova data para a realização da audiência de conciliação 

nestes autos. Outro o cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. 

Caso reste infrutífera a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constant do id. 27667501, bem colmo, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 05/02/2020 às 15:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VOLPATO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-14.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GUILHERME 

VOLPATO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

GONCALVES DA SILVA, LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI POLO 

PASSIVO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

04/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 
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CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-55.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 25833681, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 576540-4, em favor da parte 

autora, no valor de R$ 2.783,61 e rendimentos, valor este referente ao 

pagamento realizado espontaneamente pelo Estado (Id. 14047397). 

Certifico, ademais, que deixo de liberar os valores bloqueados no importe 

de R$ 4.897,01 (bloqueados na conta do Estado), uma vez que restam 

dúvidas quanto ao seu destinatário, já que referido valor refere-se a 

atualização do valor inicial realizada pela própria parte autora, sendo certo 

que, em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM, de 11 de agosto de 

2017, tal atualização deve ser realizada pelo setor especifico vinculado ao 

Departamento Auxiliar da Presidência. Ante ao exposto, promovo com os 

autos à conclusão. Mirassol D’Oeste, 13 de janeiro de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, acerca da R. 

Decisão constante do id. 27667501, bem como, da data correta da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, sendo dia 03/03/2020 às 17:00 

horas, devendo ser desconsiderada a Certidão constante do id 27959646. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27874054, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 10/03/2020 às 15:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001499-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27454306, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 576500-5 , consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000323-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE KELY GONCALVES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO(A))

FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO OAB - GO48995 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27494907, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 576497-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001847-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA ALVES DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.27404963, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 577396-2, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001083-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBBL S.A (EXECUTADO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO RACHED JORGE OAB - SP208520 (ADVOGADO(A))

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27453977, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 576503-P, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004101-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DE LIMA SICOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27807647, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04/03/2020 às 14:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000057-92.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: D F V BOMBAS INJETORAS 

LTDA - EPP REPRESENTANTE: DORACI COSTA NUNES FILHO 

EXECUTADO: J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Vistos. Antes de 

analisar o pleito de penhora complementar feito pelo exequente em id retro, 

premente que seja certificado o decurso do prazo do executado para 

manifestação acerca da penhora frutífera levada a efeito. Somente após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 13 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27575738, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 10/03/2020 às 15:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010071-21.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL NUNES (EXECUTADO)

AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010071-21.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSMAR MIOTTO EXECUTADO: 

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, 

AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR Vistos. Em exame dos autos, 

nota-se que não foram localizados bens do devedor disponíveis à 

penhora, mesmo depois da intimação do devedor e do credor, bem como 

depois das tentativas de penhora de bens por meio de sistemas on lines 

de busca de bens (BACENJUD e RENAJUD). Portanto, não sendo 

localizados bens disponíveis para penhora, DEFIRO o pedido da exequente 

de id nº 27502192, de modo que SUSPENDO o trâmite do feito até a 

manifestação da parte interessada, nos termos do artigo 921, inciso II, do 

CPC. Arquive-se provisoriamente. Registre-se que o processo poderá ser 

desarquivado, a qualquer tempo, se futuramente forem encontrados bens 

disponíveis para penhora, conforme preconiza o artigo § 3º do artigo 921 

do CPC, sem prejuízo que decorrido o prazo de um ano, começa a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINETE SALES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 

Decisão constante do id.27631373, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 03/03/2020 às 15:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 
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FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-46.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOESLEY DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27829869, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04 de Março de 2020 às 16:00 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CONCEICAO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04/03/2020 às 

17:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000005-91.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

GUILHERME HENRIQUE MORAES pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004082-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004082-80.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNA GABRIELA ZANROSSO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

BRUNA GABRIELA ZANROSSO MARCONDES pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001331-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1001331-57.2018.8.11.0011. AUTOR(A): VILSON TOMAZ DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste-MT, 17 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000037-96.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GILMAR 
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FERREIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 10/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001778-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ZAMBON (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando que a diligência de Id. 27977647 

restou infrutífera, promovo com a intimação da requerente para pugnar o 

que de direito em 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão de Id. 

24090634. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 14 de janeiro 

de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001513-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ORLANDO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

Motorola para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante pago em excesso por meio da Guia 0002-1500112532033 (Id. 

24691338), consoante determinado pela R. Decisão de Id. 27838066, 

sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de 

Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14/01/2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004098-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27812624, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04/03/2020 às 14:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003616-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003616-86.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Analisando o teor do 

petitório de id nº 27532903, tenho que se trata de pedido de 

reconsideração da sentença de id nº 27263652. É certa a inexistência 

jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro 

em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso 

sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via 

a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações 

mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Isto posto, de acordo com 

as considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

a decisão em voga, tal como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra 

os termos da sentença de id nº 27263652. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003617-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003617-71.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 

Analisando o teor do petitório de id nº 27534371, tenho que se trata de 

pedido de reconsideração da sentença de id nº 27263650. É certa a 

inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só 

há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Isto posto, de acordo com 

as considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

a decisão em voga, tal como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra 

os termos da sentença de id nº 27263650. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003618-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003618-56.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Vistos. 

Analisando o teor do petitório de id nº 27535621, tenho que se trata de 

pedido de reconsideração da sentença de id nº 27263647. É certa a 

inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só 

há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Isto posto, de acordo com 

as considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

a decisão em voga, tal como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra 

os termos da sentença de id nº 27263647. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003624-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DO NASCIMENTO CONTARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA FERRAZ TEIXEIRA OAB - DF37623 (ADVOGADO(A))

MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA OAB - DF29467 (ADVOGADO(A))

AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR OAB - DF10328 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003624-63.2019.8.11.0011. REQUERENTE: NAIR DO NASCIMENTO 

CONTARDI REQUERIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Vistos. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000314-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA TEIXEIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS OAB - SP399830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000314-83.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: FLAVIA TEIXEIRA LOPES 

EXECUTADO: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Vistos. DEFIRO o 

pedido de id nº 19400758, de modo que SE INTIME o executado para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 774, inciso V, do CPC. Caso apresente bens, INTIME-SE o 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Outro o cenário, CONCLUSOS para análise do pedido de quebra de sigilo. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 15 de abril de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 10 de março de 2020 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003941-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão de ID. 27627917, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 04/02/2020, Hora: 17:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão de ID. 27627925, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 04/02/2020, Hora: 16:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001073-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE CINTRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001073-13.2019.8.11.0011. EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXEQUENTE: ELIETE CINTRA MENDES Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

27681845, razão pela qual DETERMINO a expedição do mandado de 

penhora, depósito e avaliação dos bens passíveis de penhora no 

endereço do requerido, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do 

CPC, inclusive via carta precatória se assim for o caso. Com a efetivação 

da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 

do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, 

sob pena de responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS ANTONIO LEME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000294-58.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: BANCO PAN EXECUTADO: 

IZAIAS ANTONIO LEME Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 27577653, de 

modo que SE INTIME o executado para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 774, inciso V, 

do CPC. Após, INTIME-SE o exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FARIA CARRASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA ARGENTINO OAB - MT21507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27467060, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 576496-3, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KIDS CONFECCOES LTDA. - EPP (EXECUTADO)

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL FERNANDO DE JULIANI ZANARDO OAB - SP259262 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27492755, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 576488-2, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001155-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SIVETI ROMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27459953, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 577407-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002959-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DREISIANE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 28003000. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001087-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.27404973, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 575738-P, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001073-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE CINTRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 25 de Junho de 2019 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001073-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE CINTRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001073-13.2019.8.11.0011. EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXEQUENTE: ELIETE CINTRA MENDES Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

27681845, razão pela qual DETERMINO a expedição do mandado de 

penhora, depósito e avaliação dos bens passíveis de penhora no 

endereço do requerido, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do 

CPC, inclusive via carta precatória se assim for o caso. Com a efetivação 

da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 

do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, 

sob pena de responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003623-78.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DO NASCIMENTO CONTARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003623-78.2019.8.11.0011. REQUERENTE: NAIR DO NASCIMENTO 

CONTARDI REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Vistos. Em que pese 

os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico 

que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da 

prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando 

se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 
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Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CLEIA DA SILVA ESTEVAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001858-72.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: DAIANE CLEIA DA SILVA ESTEVAN Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 27509319, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001850-95.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ZAQUEU FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Tendo em vista que a 

executada informa o pagamento do valor da condenação, conforme 

petição de id nº 26976881, INTIME-SE a autora para manifestar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como 

concordância e consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001167-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27540401, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 579366-1 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002958-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002958-62.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: DAVI DA SILVA EXECUTADO: 

FABIO MORAES DA SILVA Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide 

posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia 

prestação jurisdiscional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou 

pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, 

sem a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 13 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-59.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE MAZOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V R FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEMIR ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO)

ARQUIMEDES APARECIDO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010450-59.2014.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE JORGE MAZOTI 

REQUERIDO: V R FERREIRA - ME Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do 

CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 
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prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DANTAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000734-54.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GUILHERME DANTAS 

TEIXEIRA REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003182-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DA COSTA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003182-97.2019.8.11.0011. REQUERENTE: VANUSA DA COSTA DOS 

PRAZERES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL GARNICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GENIALDO JOSE DE SOUZA DE AQUINO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000317-38.2018.8.11.0011. REQUERENTE: NORIVAL GARNICA 

REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000460-61.2017.8.11.0011. REQUERENTE: AUDINEIA ALVES PIO 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 
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D´Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001879-48.2019.8.11.0011. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE DE MOURA 

DE OLIVIERA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em que 

alega omissão constante na sentença de ID 26412777 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido, bem como que as telas são meios de prova idôneo. Instada, a 

embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes 

decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia 

doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São 

Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às 

hipóteses de cabimento, que: A omissão refere-se à ausência de 

apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional 

deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de 

ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na 

fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e 

precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito 

das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição 

dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que 

existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de 

uma logicamente significará a negação da outra. (negritos originais). No 

caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada pela parte não 

comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada se ateve os 

fatos contidos nos autos, bem como os analisou exaustivamente. O 

argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da decisão 

proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão 

embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMERSON MIRANDA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000025-82.2020.8.11.0011. REQUERENTE: CLEMERSON MIRANDA DA 

VEIGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001968-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIR GREGORIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001968-08.2018.8.11.0011. INTERESSADO: NORAIR GREGORIO DA 

SILVA REQUERIDO: CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS, ELLEN 

CRISTINA DE BARROS Vistos. Considerando que a parte sucumbente não 

efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 

27620341, determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 
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executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002613-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BIGATINI DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002613-96.2019.8.11.0011. REQUERENTE: RICARDO BIGATINI DOS REIS 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o 

teor do petitório de id nº 27823663, determino: I – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida 

penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003603-87.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MICHELLY CAROLINE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004067-14.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004066-29.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27873191, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 579357-2 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004065-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004065-44.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOEL RODRIGUES RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000452-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESPINDOLA RIBEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000452-50.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ESPINDOLA RIBEIRO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento espontâneo da 

condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de sentença pela parte 

autora, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro 

de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010026-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010026-12.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Considerando o retorno dos autos da 

Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de 

pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado o cumprimento 

de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 
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havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DOS REIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000058-43.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIEL DOS REIS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARQUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000041-07.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIANA MARQUES 

FERNANDES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000971-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERLANGIA MARIA DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000971-25.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXECUTADO: EDERLANGIA MARIA DA SILVA BARBOSA Vistos. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de 

promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado 

(id de n. 27786899). Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso 

VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 
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PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002398-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO REIS LEMES DOURADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002398-23.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: APARECIDO REIS LEMES DOURADO Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 227786896, DETERMINO a intimação da requerente 

para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000821-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000821-44.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GONDIM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: LAERCIO MENDES PEREIRA Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 27785990, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000201-32.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: DILMA DE ASSIS EXECUTADO: 

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o 

regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado (id de n. 

27785989). Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, 

implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante 

disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003558-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003558-83.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ANDREIA RAMOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a 

demandada colacionou aos autos áudio de contratação de serviços, em 

tese pela autora, DETERMINO a intimação da requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do princípio da não 

surpresa[1]. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 10. 

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003559-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003559-68.2019.8.11.0011. REQUERENTE: DAMIAO BATISTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a 

demandada colacionou aos autos contrato assinado, em tese pela autora, 

DETERMINO a intimação da requerente para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, à luz do princípio da não surpresa[1]. Após, CONCLUSOS. 
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, 

em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010240-08.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DE OLIVEIRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010240-08.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: ELISABETE DE OLIVEIRA 

SOUZA EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Analisando o teor do petitório de id nº 18240295, tenho que se 

trata de pedido de reconsideração da sentença de id nº 17799775. É certa 

a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só 

há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Isto posto, de acordo com 

as considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

a decisão em voga, tal como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra 

os termos da última decisão exarada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALMEIDA LIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002475-32.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: DANIEL ALMEIDA LIRA Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 27571873, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001849-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001849-13.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 27571871, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001575-83.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ERICA MARIANA DE FREITAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004064-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004064-59.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOEL RODRIGUES RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001384-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001384-04.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIO CAVALIERI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE Vistos. Ante o teor da 

certidão de id. nº 27880728 acerca da intempestividade do recurso 

inominado, NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um dos pressupostos de 

admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC. No mais, CUMPRA-SE a r. 

decisão. ÁS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000101-14.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ELZIO LIMA RODRIGUES 

EXECUTADO: AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO Vistos. 

Considerando a manifestação favorável do exequente em id nº 27702182, 

DETERMINO a intimação da executada, para que efetue o pagamento nos 

termos ofertados, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VOLPATO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28023509, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 04/03/2020 às 17:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000577-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA THAIS VIANA DE ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para a Data de 

14/02/2020 às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU MORELLI (REQUERIDO)

VALENTIM DA SILVA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 

Decisão constante do id. 22749584, da Certidão constante do id. 

28025713, bem como, da audiência de Instrução e Julgamento designada 

para a Data de 14/02/2020 às 14:30 horas. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 
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Decisão e Certidão (ids. 24748431 e 28025723) bem como, da audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para a Data de 14/02/2020 

15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VIEIRA DA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADEILTON VIEIRA DA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

WARLA CONCEICAO PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSIANE VIEIRA DA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001270-02.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADEILTON VIEIRA DA CRUZ 

DOS SANTOS, BRUNA VIEIRA DA CRUZ DOS SANTOS, JOSIANE VIEIRA 

DA CRUZ DOS SANTOS, WARLA CONCEICAO PIRES DOS SANTOS 

REQUERIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos. 

DEFIRO o pedido de id 27676649, de modo que SE EXPEÇA novo alvará 

observando os dados bancários ora informados. Após, CUMPRA-SE a r. 

sentença, até o arquivamento do feito. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL 

D'OESTE, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA LOZEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão e Certidão (ids.17583968 e 28025708), bem como, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para a Data de 14/02/2020 às 14:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001861-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRICILA MONTALVAO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 

Decisão e da Certidão (ids. 24971856 e 28025736), bem como, da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para a Data de 14/02/2020 

às 15:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000396-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARNON VITORAZZI FRADES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO FELIPE BARETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR OAB - PR90854 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000396-51.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ARNON VITORAZZI FRADES 

EXECUTADO: CAIO FELIPE BARETTA Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 27989627, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010137-35.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010137-35.2013.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSE CARLOS CASTILHO 

EXECUTADO: OI/BRASIL TELECOM S.A Vistos. Considerando o teor da 

manifestação da parte demandada inserida no id retro, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL 

D'OESTE, 15 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000039-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000039-66.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

GUILHERME HENRIQUE MORAES pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004018-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004018-70.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNA IZABELLA FERREIRA 

BARBOSA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL Vistos. Tendo em 

vista que a executada concordara com o valor indicado pela exequente 

em id nº 28022254, HOMOLOGO o valor apresentado pela autora, de modo 

que REQUISITE-SE o pagamento. Ademais, DETERMINO a intimação da 

exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) Certidão(ões) de 

Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em obediência ao 

disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. Com o pagamento, INTIME-SE a 

exequente para manifestação, no prazo legal, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE MATOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

janeiro de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERCINO MARCELINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

janeiro de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-32.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RIGONI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

janeiro de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

BRUNO RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

REGINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

janeiro de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-88.2020.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO XAVIER PAIAO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR APARECIDO ROSA 01778769136 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-88.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:QUALIFLEX 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE 

NOVAES POLO PASSIVO: MARCOS ANTONIO XAVIER PAIAO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 10/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO XAVIER PAIAO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR APARECIDO ROSA 01778769136 (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 10 de março de 2020 às 

16h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003615-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003615-04.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003672-22.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001385-86.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ELAINE DE JESUS DE ARRUDA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO a Impugnação à Penhora, eis 

que tempestiva. Nos termos do art. 53, caput e §1º, da Lei 9.099/95, e art. 

917, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, 

não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003641-02.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA PEREIRA REZENDE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003611-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003611-64.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ALEX SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003625-48.2019.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA DA ROCHA FREITAS 

REQUERIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS Vistos. Em que pese os autos tenham-me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda 
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decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com o transcurso do 

prazo, CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou 

julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY LYNN ZAMBRANA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-58.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:KENNY LYNN 

ZAMBRANA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-28.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY LYNN ZAMBRANA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000048-28.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:KENNY LYNN 

ZAMBRANA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 10/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-13.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY LYNN ZAMBRANA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-13.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:KENNY LYNN 

ZAMBRANA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-95.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA GONCALVES OAB - MT27790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-95.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ALEX FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEONICE FERREIRA 

GONCALVES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-80.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000051-80.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GLEICA TEICHE 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICA TEICHE MOURA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARIA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000054-35.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:DORACI MARIA 

DOS SANTOS FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON 

TOMAZ DA SILVA JUNIOR, DOUGLAS ALVES DA CRUZ POLO PASSIVO: 

OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVALHO MONTEIRO LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ECEI JOSE FERREIRA (TESTEMUNHA)

MARCOS MAIA LACERDA (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a Certidão 

juntada ao Id. 28110738. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

20 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-80.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000051-80.2020.8.11.0011. REQUERENTE: GLEICA TEICHE MOURA 

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA Vistos. 

De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente GLEICA TEICHE MOURA pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004094-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELLY ROMERO MENDES (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 27807662, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 03/03/2020, Hora: 17:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Processo: 1001658-02.2018.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas para situar, cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo Estado de Mato Grosso, alegando 

equívoco nos índices de juros e correção monetária aplicados pelo 

Exequente. A Embargada manifestou concordância com o Embargos à 

Execução apresentado, requerendo o prosseguimento da execução no 

valor apontado pelo Estado, no montante de R$ 7.435,51 (sete mil e 

quatrocentos e trinta e cinco Reais e cinquenta e um centavos). Contudo, 

o STF reafirmou no julgamento do RE 810.947 a incidência de IPCA-E como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 

Portanto, trata-se de matéria de ordem pública. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os embargos interpostos homologando o cálculo 

apresentado pelo executado no montante de R$ 8.350,74 (oito mil e 

trezentos e cinquenta Reais e setenta e quatro centavos). REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Sentença publicada eletronicamente. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000195-59.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MAZZON NATURE INDUSTRIA 

E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: JOAO CARLOS 

ALVES SANTOS Vistos. DEFIRO o pedido de id retro, de modo que 

PROMOVA-SE consulta junto ao sistema RENAJUD acerca do endereço do 

veículo em voga. Com o aporte da informação nos autos, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL 

D'OESTE, 16 de dezembro de 2019. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010295-90.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY MARTINEZ OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (EXECUTADO)

DANILO HENRIQUE AYRES DA SILVA (EXECUTADO)

MAURICIO FILGUEIRAS DAMASCENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010295-90.2013.8.11.0011. EXEQUENTE: GLEICY MARTINEZ OCHIUTO 

EXECUTADO: NETWORK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, DANILO 

HENRIQUE AYRES DA SILVA, MAURICIO FILGUEIRAS DAMASCENO 

Vistos. Em razão da não localização de bens passíveis de penhora, a 

exequente requer que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que o 

órgão forneça informações acerca de bens passíveis de penhora em 

nome do executado. Os autos vieram conclusos. Pois bem. Como de 

conhecimento, o sigilo bancário e fiscal decorre diretamente do direito à 

privacidade, previsto no artigo 5º, inciso X, da CF/88, que, por sua vez, é 

complementado pelo disposto no inciso XII do mesmo artigo constitucional, 

ambos, repita-se, garantindo a proteção da vida privada da pessoa física, 

bem como resguardando dados sigilosos da pessoa jurídica. Entretanto, a 

proteção dispensada a essas espécies de dados, como forma de 

resguardar a própria intimidade da pessoa física e a privacidade da 

pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los intocáveis sob pena de 

se proteger exacerbadamente os maus pagadores. Afinal, até mesmo as 

liberdades públicas são relativas, de sorte que cedem espaço quando “em 

jogo” um interesse maior da sociedade. Em resumo, o direito fundamental à 

privacidade não pode servir de proteção a arbitrariedades e ilegalidades, 

conforme se extrai da seguinte lição do prof. Alexandre de Moraes: “Os 

sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, podendo ser 

devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas comissões Parlamentares de 

Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção constitucional 

do sigilo não deve servir para detentores de negócios não transparentes 

ou de devedores que tiram proveito dele para não honrar seus 

compromissos[1]”. (negrito nosso) E nos autos, mesmo devidamente 

citada, a parte executada não pagou o débito. De outra parte, a exequente 

diligenciou, com insucesso, à procura de bens que garantissem a 

execução, como se colhe da penhora “on-line” e via RENAJUD. Portanto, o 

requerente demonstrou que esgotou todos os meios possíveis para obter 

esclarecimentos sobre a existência de patrimônio em nome dos 

executados (art. 476 da CNGC). POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em 

questão, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes providências: I-) 

PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, requisitando as 

Declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos em nome do 

executado, CPF/CNPJ nº 029.814.959-17 e 009.270.389-51. II-) Aportando 

aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os 

autos em gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] In Direito Constitucional, 12ª 

edição, editora Jurídica Atlas, p. 93.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001637-89.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO 

DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por EUNICE RITA BATISTA BISPO em desfavor de COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S.A, informando 

que se deparou com descontos mensais realizados pela primeira 

requerida em sua conta bancária na instituição financeira demandada. 

Ocorre que não contratou o referido serviço. DEFIRO o pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, eis que presentes os requisitos. A decisão 

proferida em ID 23006603 deferiu a inversão ao ônus da prova. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma 

vez que os descontos foram realizados pela primeira requerida, conforme 

extratos bancários juntados à inicial. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva da primeira Requerida, porquanto os descontos foram realizados 

pela mesma. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida atribui a responsabilidade a terceiros, 

corretor de seguros, e justifica que assim que soube da contestação do 

débito encerrou os descontos. Contudo, a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 
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que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

decido: a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao 

Banco Bradesco, julgando extinto o processo em relação ao mesmo; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, em 

dobro, o valor total de R$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito Reais e 

oitenta centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001635-22.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE 

VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EUNICE RITA BATISTA BISPO em desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, a 

seguradora realizou descontos em sua conta bancária. A parte Requerida 

juntou aos autos contratos que alega ter sido assinado pela parte autora. 

Em análise à assinatura do contrato comparada aos demais documentos 

juntados aos autos, resta dúvida se há semelhança entre as mesmas. 

Para aferir se a assinatura lançada no contrato é verídica ou não, 

necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova 

não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação 

proposta perante a Justiça Comum, momento em que será oportunizada a 

realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-72.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

KENKO PATTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGALHAES RABELLO OAB - SP176713 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 8010367-72.2016.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas para 

situar, cuida-se de Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito 

c/c reparação por danos morais proposta por WALDECI DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A e KENKO PATTO 

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP alegando, em suma, que 

comprou um produto do segundo requerido, financiado pelo primeiro. 

Ocorre que além deste financiamento, foi realizado à revelia da autora um 

segundo contrato de empréstimo consignado com parcelas no valor de R$ 

163,40 (cento e sessenta e três Reais e quarenta centavos), o qual 

desconhece. A decisão proferida em ID 5210440 deferiu a inversão do 

ônus da prova e concedeu os efeitos da tutela de urgência determinando 

que a suspensão das cobranças sob pena de multa a ser oportunamente 

fixada. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A segunda requerida arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o contrato realizado com a mesma 

não está sendo contestado. Acolho a preliminar, uma vez que os 

descontos foram realizados pelo primeiro Requerido. Reporto-me ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Explico. Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a 

autora contratou empréstimo consignados, cujos valores foram 

transferidos para sua conta bancária, e trouxe aos autos contratos, 
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assinados pela autora, cuja assinatura é semelhante a dos demais 

documentos acostados à inicial. O Requerido apresentou ainda os 

comprovantes de TED para a conta da autora que, por sua vez, não 

trouxe aos autos extrato bancária das datas dos referidos depósitos, no 

intuito de desconstituir a prova produzida, tampouco impugnou o contrato 

apresentado. Há evidência, portanto, da relação contratual entre as 

partes, não havendo o que se falar em dano moral em favor da Autora, 

tampouco em declarar a inexistência do débito. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Ante o exposto: a) Acolho 

a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao requerido KENKO 

PATTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, julgando extinto o 

processo em relação ao mesmo; b) Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC e revogo a liminar concedida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010339-41.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MENDES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010339-41.2015.8.11.0011 Vistos. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo Executado, alegando excesso na execução 

quanto ao termo final da incidência de juros e correção monetária, 

porquanto está em processo de recuperação judicial. Ademais, requer a 

extinção do feito para que o autor habilite seu crédito no juízo universal. 

Instado, o exequente apresentou manifestação, concordando com os 

termos da impugnação requerendo a expedição de certidão de crédito. 

Analisando o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, 

consigno que os argumentos tecidos pelo impugnante merecem acolhida, 

eis que a própria parte impugnada concordou com o valor indicado. Diante 

do exposto, desnecessárias maiores delongas, ACOLHO a impugnação ao 

cumprimento de sentença oposta e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

FEITO, nos termos do art. 924, II c/c 925, ambos do CPC. Determino a Sra. 

Gestora que expeça Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que 

o mesmo possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a 

cópia das peças que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em 

razão de tratar-se de processo virtual, possibilitando a própria parte 

providenciar o necessário. Havendo valores bloqueados nos autos, 

proceda à liberação. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença 

a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003311-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data procedi com a retificação do polo 

passivo fazendo constar Banco Bradesco ao invés de Bradesco Vida e 

Previdência, conforme determinado pela R. Sentença retro. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 20 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003429-78.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003429-78.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIO BASILIO DE OLIVEIRA em 

desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, a seguradora realizou descontos em 

sua conta bancária. A parte Requerida juntou aos autos contratos que 

alega ter sido assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do 

contrato comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta 

dúvida se há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura 

lançada no contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de 

perícia grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no 

procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a 

extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça 

Comum, momento em que será oportunizada a realização da prova 

técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003426-26.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIO BASILIO DE OLIVEIRA em 

desfavor de CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - ME, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, a seguradora realizou descontos em sua conta bancária. A 

parte Requerida juntou aos autos contratos que alega ter sido assinado 

pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato comparada aos 

demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se há semelhança 

entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no contrato é 

verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica e, 

como tal prova não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos 

Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja 

a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em que será 

oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei 

n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003519-86.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ANTONIO MENDES SOARES em desfavor de BANCO 

BRADESCOS/A, alegando que o Requerido realizou descontos em sua 

conta de serviços não contratados, denominado seguro prestamista. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. DEFIRO o pedido de concessão da Justiça Gratuita, eis que 

presentes os requisitos legais. O Requerido arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Em 

sua contestação, o Requerido aduz que o autor contratou o serviço. No 

entanto, não apresentou contrato de adesão ou de abertura de conta, no 

qual o autor expressamente autoriza o referido serviço. Sendo assim, 

restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, 

sendo a procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a 

cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano 

moral indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício 

previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que 

ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das suas 

necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 
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CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente da conta do autor, no montante 

total de R$ 1.144,00(hum mil, cento e quarenta e quatro reais), o qual 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA GONCALVES PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010554-80.2016.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelas Executadas. A 

Embargante Transportes Jaó LTDA, aduz contradição ao Enunciado 97 do 

FONAJE quanto à condenação em 10% a título de honorários advocatícios; 

incompetência do juizado especial para processamento da execução 

individual em face da executada em recuperação judicial, ante o teor do 

Enunciado 51 do FONAJE e impossibilidade dos atos de constrição por 

este juízo, uma vez que este ato deve ser realizado no juízo universal. A 

Embargante Nobre Seguradora do Brasil S.A, aponta omissão quanto à 

fundamentação do indeferimento do pedido de suspensão da execução e 

omissão ao pedido de justiça gratuita. Conheço os recursos, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Razão assiste ao 

primeiro Embargante quanto ao não cabimento da multa de 10% de 

honorários advocatícios, em consonância com o Enunciado 97 do 

FONAJE: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Portanto, não deve integrar o cálculo executório o valor de 

10% a título de honorários advocatícios. No que tange as demais 

alegações do primeiro Embargante, ainda que seja cabível o 

prosseguimento da execução da sentença, tal sorte não paira sobre os 

atos de constrição, conquanto tenham que ser realizados pelo Juízo 

Universal da recuperação, cabendo tão somente a este Juízo a intimação 

da executada para pagamento voluntário, sob pena de incidir na multa 

prevista no art., 523, do CPC, e, na sua inércia, comunicar ao Juízo 

Universal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO 

CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Pretendem os exequentes a reforma da 

decisão que indeferiu o pedido de penhora e suspendeu o processo, 

determinando que os credores se habilitem na recuperação judicial da 

parte agravada. Ocorre que o crédito que os agravantes visam executar 

não está sujeito ao plano de recuperação judicial, visto que o trânsito em 

julgado da sentença que constituiu o título executivo ocorreu após o 

pedido de recuperação deduzido pela parte agravada. Sendo assim, não 

há falar em extinção do feito, no qual deve ter regular prosseguimento; 

todavia, razão não assiste aos agravantes quanto ao pedido de realização 

de penhora. Isso porque os atos de constrição competem ao juízo da 

recuperação, cabendo a expedição de ofício àquele juízo a fim de que seja 

comunicada a necessidade de pagamento do crédito. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077588028, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 27/09/2018)” Concernente 

aos Embargos de Declaração da segunda Embargante, mesma sorte não 

lhe assiste, pois, nos termos do Enunciado 162 do FONAJE, as regras do 

artigo 489 do CPC não se aplicam ao sistema do Juizado Especial. 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Ainda, 

não há omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, porquanto a 

Embargante não efetivou tal pedido nos autos. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para: a) 

Determinar a não incidência de 10% sobre a condenação, referente a 

honorários advocatícios; b) Com espeque no art. 924, II e 925, ambos do 

CPC/15, DECLARO EXTINTA a vertente execução. c) EXPEÇAM-SE os 

ofícios ao Juízo da Recuperação Judicial. Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003330-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - 991.871.831-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003330-11.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA 

EM DECORRENCIA DA MORTE DA SEGURADA proposta por CARLOS 

OLIVEIRA BRITO, menor, incapaz, representado por sua tutora DALILA 

BARBOSA DE OLIVEIRA MUNIZ em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 dispõe que: Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Dispõe ainda o art. 51, IV da supracitada 

Lei que: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; Assim, atendendo-se os ditames legais, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Tal causa é de ordem pública e pode, a qualquer 

tempo, ser reconhecida pelo magistrado. ANTE O EXPOSTO, opino de 

ofício, pela declaração de incompetência dos Juizados Especiais e em 

consequência pela EXTINÇÃO DO PROCESSO em relação ao primeiro 

Requerido, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 51, IV e 8º da 

Lei 9.099/95, diante da causa impeditiva / extintiva. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 
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9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003425-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003425-41.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANTÔNIO BASILIO DE OLIVEIRA em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A, alegando que possui conta na instituição 

financeira requerida para recebimento do seu benefício previdenciário. 

Ocorre que foram realizados diversos descontos não autorizados de 

seguros e previdências, tendo como beneficiários outras instituições. 

Sustenta a responsabilidade objetiva do requerido por ter permitido os 

descontos não autorizados. O Requerido arguiu preliminarmente 

ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como mero prestador de 

serviços financeiros, ou seja, somente proporcionou à autora sua 

conta-corrente para movimentações financeiras. Os descontos foram 

realizados por outras empresas. Aduz limitação de defesa em ações que 

tenham como objeto descontos realizados por terceiros. No mérito, 

sustenta, em suma, ausência de ato ilícito cometido pelo mesmo. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. A preliminar suscitada confunde-se 

com o mérito e com este será analisada. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Embora o Banco seja responsável pelos valores a ele 

confiados por seus correntistas, somente as empresas que realizaram os 

descontos possuem capacidade probatória de confirmar a (in)existência 

do contrato ora impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU figura no 

presente caso como mero estipulante dos alegados inexistentes 

contratos, atuando apenas como intermediário entre a parte autora e as 

supostas contratadas e atuou como canal de descontos para as mesmas. 

Além disso, no caso concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da 

Aparência, pois não havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha 

viabilizado a contratação, inclusive porque a ação também foi ajuizada 

contra as empresas beneficiárias dos descontos, conforme afirmado pelo 

próprio demandante. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003608-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003608-12.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JULIETA DA CONCEICAO LIMA em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A, alegando que possui conta na instituição 

financeira requerida para recebimento do seu benefício previdenciário. 

Ocorre que foram realizados diversos descontos não autorizados de 

seguros e previdências, tendo como beneficiários outras instituições. 

Sustenta a responsabilidade objetiva do requerido por ter permitido os 

descontos não autorizados. O Requerido arguiu preliminarmente 

ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como mero prestador de 

serviços financeiros, ou seja, somente proporcionou à parte autora sua 

conta-corrente para movimentações financeiras. Os descontos foram 

realizados por outras empresas. Aduz limitação de defesa em ações que 

tenham como objeto descontos realizados por terceiros. No mérito, 

sustenta, em suma, ausência de ato ilícito cometido pelo mesmo. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. A preliminar suscitada confunde-se 

com o mérito e com este será analisada. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Embora o Banco seja responsável pelos valores a ele 

confiados por seus correntistas, somente as empresas que realizaram os 

descontos possuem capacidade probatória de confirmar a (in)existência 

do contrato ora impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU figura no 

presente caso como mero estipulante dos alegados inexistentes 

contratos, atuando apenas como intermediário entre a parte autora e as 

supostas contratadas e atuou como canal de descontos para as mesmas. 

Além disso, no caso concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da 

Aparência, pois não havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha 

viabilizado a contratação, inclusive porque a ação também foi ajuizada 

contra as empresas beneficiárias dos descontos, conforme afirmado pelo 

próprio demandante. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Revogo a liminar deferida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001658-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA MODENEZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001658-02.2018.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas para situar, trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo Estado de Mato Grosso, alegando 

equívoco nos índices de juros e correção monetária aplicados pelo 

Exequente. A Embargada manifestou concordância com o Embargos à 

Execução apresentado, requerendo o prosseguimento da execução no 

valor apontado pelo Estado, no montante de R$ 7.435,51 (sete mil e 

quatrocentos e trinta e cinco Reais e cinquenta e um centavos). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos homologando o 

cálculo apresentado pelo executado no montante de R$ 7.435,51 (sete mil 

e quatrocentos e trinta e cinco Reais e cinquenta e um centavos). 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Sentença publicada 

eletronicamente. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003607-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003607-27.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JULIETA DA CONCEICAO LIMA em face do BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A, alegando que o Requerido realizou descontos no valor 

de R$ 33,73 (trinta e três Reais e setenta e três centavos) mensais em 

sua conta bancária, referente a seguro. Contudo, não contratou o referido 

serviço. Concedido os efeitos da tutela de urgência determinando a 

suspensão do desconto mensal objeto da presente ação, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, bem como deferiu a inversão do ônus da prova. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Explico. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido sustenta que os 

descontos são devidos ante a contratação realizada pela autora. O 

Requerido apresentou áudio no qual a autora autoriza os descontos, 

confirmando dados pessoais, afastando indícios de fraude na 

contratação. A parte autora requereu o não conhecimento da prova 

juntada, uma vez que o requerido já havia apresentado contestação. 

Todavia, não há prejuízo na juntada da prova supracitada, uma vez que foi 

oportunizado o contraditório à parte autora. Em que pese as alegações da 

parte autora em sua impugnação, seus argumentos não são passíveis de 

desconstituir a prova apresentada pelo Requerido. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que os descontos foram previamente autorizados. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003613-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003613-34.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

FRANCISCO DAS CHAGAS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, 

alegando que possui conta na instituição financeira requerida para 

recebimento do seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados 

descontos não autorizados de seguros, tendo como beneficiários outras 

instituições. Sustenta a responsabilidade objetiva do requerido por ter 

permitido os descontos não autorizados. O Requerido arguiu 

preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como mero 

prestador de serviços financeiros, ou seja, somente proporcionou à parte 

autora sua conta-corrente para movimentações financeiras. Os descontos 

foram realizados por outras empresas. Aduz limitação de defesa em 

ações que tenham como objeto descontos realizados por terceiros. No 

mérito, sustenta, em suma, ausência de ato ilícito cometido pelo mesmo. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 
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não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A preliminar suscitada confunde-se com o mérito e com este será 

analisada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Explico. Embora 

o Banco seja responsável pelos valores a ele confiados por seus 

correntistas, somente as empresas que realizaram os descontos possuem 

capacidade probatória de confirmar a (in)existência do contrato ora 

impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU figura no presente caso 

como mero estipulante dos alegados inexistentes contratos, atuando 

apenas como intermediário entre a parte autora e as supostas contratadas 

e atuou como canal de descontos para as mesmas. Além disso, no caso 

concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da Aparência, pois não 

havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha viabilizado a 

contratação. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Revogo a liminar deferida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001667-61.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo Requerido que alega 

contradição e omissão na r. sentença, argumentando que os contratos 

particulares não necessitam de procuração pública. Ademais, não houve 

determinação de devolução do valor depositado à embargada. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte embargante 

pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é possível em 

sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a de integrar o 

julgado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGISLAINE CERQUEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICEIA FACHINI OAB - SC33784 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000672-48.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte autora, no qual 

alega omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Compulsando os autos, verifico que não houve omissão, ante o teor da 

decisão proferida em ID 15738069. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-56.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010252-56.2013.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Executada que, em 

suma, discorda da decisão judicial que entendeu que a constituição do 

crédito ocorreu no transito em julgado da decisão, portanto, é 

extraconcursal. Aduz que o evento danoso da demanda ocorreu antes em 

20.06.2016, portanto, trata-se de crédito concursal, devendo a execução 

ser extinta para que o autor habilite seu crédito no processo de 

Recuperação Judicial. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico 

que os embargos de declaração não constituem via processual adequada 

para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos 

errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a 

parte embargante pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que 

não é possível em sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é 

apenas a de integrar o julgado. Embora o evento danoso que ensejou 

demanda tenha ocorrido antes da recuperação judicial, o direito/crédito 

discutido na ação indenizatória foi constituído em data posterior, em 

decisão transitada em julgado. Trata-se, por conseguinte, de crédito 

extraconcursal, sendo infundado cogitar em extinção do feito executivo. 

Jurisprudência sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

CRÉDITO CONSTITUÍDO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO 

QUE RECONHECEU O DIREITO À INDENIZAÇÃO – FATO POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - SUBMISSÃO AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 49 DA 

LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com a 

dicção do artigo 49 da Lei de nº 11.101/2005, os créditos que estarão 

sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. II - Logo, ao passo que a constituição do 

crédito ocorreu quase um ano e meio após o processamento da 

recuperação judicial, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, 

não há que se falar em extinção do feito executivo, pois o crédito em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1685 de 2710



questão é extraconcursal. ( TJ MT SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

21/02/2019) “AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. 

EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE FIXOU A 

INDENIZAÇÃO. FATOOCORRIDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 

RECEUPRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO ESCORREITA. Se o crédito 

objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de 

recuperação judicial, forçoso reconhecer a não submissão aos seus 

efeitos, por força do disposto no artigo 49 da Lei n. 11.101/05. É que “(...) 

a inclusão de novos créditos a qualquer momento restaria por desvirtuar a 

finalidade da própria lei, na medida que o plano estaria em constante 

modificação, gerando insegurança jurídica quanto ao sucesso do regime 

recuperacional e aos credores que submeteram seu crédito de forma 

legal. (...)” (Agravo de Instrumento n. 70069156065, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Augusto Coelho Braga, Julgado em 

25/08/2016) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. CUMPRIMENTODE 

SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Conforme art. 49 da Lei nº 

11.101/2005, estão sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial aqueles 

créditos constituídos anteriormente à data do pedido de recuperação 

judicial. Seguindo a Jurisprudência deste Tribunal, entendo que o fato 

gerador é a data do trânsito em julgado da sentença que fixou a 

indenização e não do ato ilícito. Uma vez que o fato gerador é posterior à 

data do pedido de recuperação judicial, trata-se de crédito extraconcursal, 

devendo ser o indeferimento do pedido de extinção do cumprimento de 

sentença. Vedado, entretanto, a realização de contrições judiciais, sob 

pena de violação do princípio do par conditio creditorum, as quais ficam 

submetidos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ RS - Agravo de 

Instrumento Nº 70079755641, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 30/01/2019) 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000136-03.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida que alega 

omissão na r. sentença, alegando que restituiu à autora o valor da compra. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte embargante 

pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é possível em 

sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a de integrar o 

julgado. Os argumentos da Embargante implicam em reanálise de provas, 

incabível nesta oportunidade. Ademais, em contrarrazões ao Embargos de 

Declaração, a autora juntou as faturas de novembro/2018 à abril/2019 nas 

quais não consta a devolução do valor, contradizendo os argumentos do 

Embargante. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA KIRCHNER JULIANO OAB - SP209864 (ADVOGADO(A))

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001465-84.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo Requerido que alega 

omissão na r. sentença, ante as provas apresentadas quanto ao período 

de fidelização do contrato e inexistência de pedido de rescisão contratual 

formal. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte 

embargante pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é 

possível em sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a 

de integrar o julgado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002440-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002440-72.2019.8.11.0011 Vistos etc., Trata-se de Embargos 

de Declaração com pedido de efeitos infringentes interposto pelo Autor, no 
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qual sustenta que a sentença é contraditória porque confirma a tutela 

antecipada que determinou o restabelecimento do serviço de fornecimento 

de energia e julgou improcedente o pedido de danos morais sob o 

fundamento de que não houve suspensão do serviço. No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. Isto porque a fundamentação que 

julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais pautou-se 

em premissa equivocada porquanto ficou demonstrado nos autos que 

houve suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ante o exposto, 

acolho os Embargos de Declaração, concedendo efeito infringente, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

contradição apontada, proferindo nova sentença, com os seguintes 

termos: “Processo 1002440-72.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por ERASMO CARLOS 

DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, alegando que recebeu uma notificação da Reclamada 

relatando que foi constatado irregularidade no medidor, pois estava com 

IGAÇÃO INVERTIDA –INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, tendo sido apurado 

uma diferença de consumo supostamente não faturado no período de 

10/2017 à 12/2018. A parte autora discorda dos fatos alegados pela 

Requerida, pois, aduz que no referido período não estava residindo no 

imóvel, conforme comprova pelo contrato de aluguel anexo à inicial, 

justificando, assim, a diferença de consumo neste período. Foi deferida 

tutela antecipada determinando a suspensão da cobrança e que a 

Requerida não realizasse suspensão do fornecimento de energia em 

decorrência deste débito sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem Reais) limitada ao teto do juizado especial, bem como deferida a 

inversão do ônus da prova. (ID 21879000) No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo, pelo que REJEITO a preliminar de 

incompetência suscitada pela Requerida, inclusive porque, em sua 

contestação, a Requerida sustenta a desnecessidade de perícia para 

apuração da irregularidade apontada. Passo ao julgamento do mérito. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi 

beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 

devida contraprestação. Todavia, o autor demonstrou que não estava 

residindo no imóvel, nos meses que a Requerida alega que não houve 

computação de consumo. Portanto, a justificativa para a diferença na 

consumação é plausível. Assim, sendo abusiva a cobrança, torna-se 

evidente o ato ilícito, justificando a declaração de inexistência de débito do 

valor cobrado. Ressalto, ainda, que a suposta irregularidade que, segundo 

a defesa da Requerida pôde ser constatada sem necessidade de perícia, 

perdurou por mais de 01 ano, sendo que os prepostos da Requerida 

realizam leituras na UC mensalmente, ou seja, a suposta irregularidade 

poderia ter sido constatada anteriormente. Portanto, verossímeis as 

alegações da autora, concluindo que a cobrança e consequente 

suspensão do serviço são indevidas. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando a suspensão do serviço indevidamente. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido no que tange à 

recuperação de consumo; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga” Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga” Intimem-se. Devolva-se o prazo recursal às partes. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003421-04.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas para 

situar, trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA" 

proposta por EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA em desfavor de TELEMAR 

NORTE LESTE S/A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por vários débitos. Nestes autos impugna o 

contrato 660314826, com negativação no valor de R$ 137,23 (cento e 
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trinta e sete Reais e vinte e três centavos). Deferida a inversão do ônus 

da prova na decisão proferida em ID 23980657, bem como a antecipação 

dos efeitos da tutela, determinando a exclusão do nome do autor dos 

registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de conexão, uma vez que se trata de 

contratos distintos. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. Explico. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. A requerida aduz 

em sua defesa que a contratação é regular, pugnando pela excludente de 

responsabilidade por culpa de terceiro. Ocorre que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. A 

requerida não apresentou gravação comprovando que o autor realizou 

contrato verbal a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Há de ser considerado, ainda, que o autor 

possui outras negativações discutidas judicialmente. Assim, conforme 

entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições, evitando-se o 

enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial, ratificando a liminar alhures 

deferida, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte 

autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6. 

000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LETISIA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002307-30.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo Requerido que alega 

contradição na r. sentença, reiterando as razões de sua contestação. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte embargante 

pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é possível em 

sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a de integrar o 

julgado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 1002949-03.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Apenas para 

situar, trata-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CTUTELA ANTECIPADA" 

ajuizada por JULIANA FERNANDES SÁ em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados, alegando que é cliente da Requerida há 

anos e utilizava o plano controle. No ano de 2017 migrou para outro plano 

no qual teria direito à internet 4g, dentre outros direitos. Ocorre que a 

autora diligenciou diversas vezes administrativamente e não obteve êxito 

em obter o chip 4g da Requerida que, inclusive, em atendimento na loja 

física, informou que a autora tem uma fatura não paga referente ao mês 

10/2014. Deferida a inversão do ônus da prova e concedido os efeitos da 

tutela de urgência para que a Requerida trocasse o chip da autora para 

4g, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta Reais), limitado ao teto do juizado especial. (ID 22264606). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Passo ao julgamento do mérito. No presente caso, a parte autora se 

encontra protegida pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao 

nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta 

para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Logo, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida aduz que a autora 

contratou o serviço de telefonia em 2009, pagando regularmente suas 

faturas até que deixou de efetuar os pagamentos em agosto e 

setembro/14. Ressalta que no endereço da autora a cobertura 4g é 

fechada. Contudo, conforme explanado pela própria Requerida, a autora 

utiliza os serviços da mesma desde o ano de 2009 até a presente data. 

Eventual inadimplência implicaria no bloqueio do serviço e até mesmo 

rescisão do contrato, o que não ocorreu. Neste contexto, é verossímil que 

a alegação de inexistência do débito. No que tange ao serviço de internet 

4g contratada, não há justificativa plausível para que a Requerida insista 

em não trocar o chip da autora para que esta possa usufruir do serviço 

pelo qual está pagando há dois anos. Evidente a falha na prestação do 

serviço ofertado pela Requerida. Assim, restou-se comprovada a 

responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, disponibilizando chip compatível com o 

serviço contratado em tempo hábil. A parte autora não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos, pois, conforme protocolos 

apresentados, a parte autora vivenciou uma saga com inúmeras tentativas 

de solução frustradas administrativamente. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para: a) Deferir o pedido de majoração da multa ante o descumprimento da 

decisão judicial, majorando para o valor diário de R$ 200,00 (duzentos 

Reais), limitada ao teto do juizado especial, a partir da publicação desta 

sentença; b) Declarar a inexistência do débito objeto desta demanda; c) 

Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003106-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR A DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ODAIR ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003106-73.2019.8.11.0011 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (Id 25245647). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO APARECIDO PEREIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003362-16.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Apenas para situar, 

trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" proposta por FLAVIO APARECIDO 

PEREIRA CASTRO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. A parte Requerida juntou aos autos 

contratos que alega ter sido assinado pela parte autora. Em análise à 

assinatura do contrato comparada aos demais documentos juntados aos 

autos, resta dúvida se há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a 

assinatura lançada no contrato é verídica ou não, necessária se faz a 

confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova não pode ser 

produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, 

impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta perante a 

Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização da prova 

técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003361-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO APARECIDO PEREIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003361-31.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Apenas para situar, 

trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FLAVIO APARECIDO 

PEREIRA CASTRO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. A parte Requerida juntou aos autos 

contratos que alega ter sido assinado pela parte autora. Em análise à 

assinatura do contrato comparada aos demais documentos juntados aos 

autos, resta dúvida se há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a 

assinatura lançada no contrato é verídica ou não, necessária se faz a 

confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova não pode ser 

produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, 

impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta perante a 

Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização da prova 

técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003399-43.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas para 

situar, trata-se de Ação DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c 

reparação por danos morais COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por CLAUDIA PEREIRA DE AGUIAR em desfavor de CONTESE - 

CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

alegando que não contratou o serviço da Requerida, contudo, esta 

realizou descontos indevidos em sua conta bancária. A decisão proferida 

em ID 23829186 deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu os 

efeitos da tutela de urgência determinando que a suspensão dos 

descontos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

Reais) limitado ao teto do juizado especial. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, porquanto os descontos foram realizados em favor 

da Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a 

autora contratou o serviço, apresentando contrato assinado pela autora, 

cuja assinatura é semelhante a dos demais documentos acostados à 

inicial. Ademais, não houve impugnação do mesmo pela damandante. Há 

evidência, portanto, da relação contratual entre as partes, não havendo o 

que se falar em dano moral em favor da Autora, tampouco em declarar a 

inexistência do débito. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Ante o exposto, decido: a) Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC e revogo a liminar 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada eletronicamente. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 
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requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003394-21.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c reparação por 

danos morais COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

CLAUDIA PEREIRA DE AGUIAR em desfavor de CLADAL 

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME alegando que 

não contratou o serviço da Requerida, contudo, esta realizou descontos 

indevidos em sua conta bancária. A decisão proferida em ID 23794766 

deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu os efeitos da tutela de 

urgência determinando que a suspensão dos descontos, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais) limitado ao teto do 

juizado especial. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Explico. Código de Defesa do Consumidor que veio ao 

nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta 

para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a 

autora contratou o serviço, apresentando contrato assinado pela autora, 

cuja assinatura é semelhante à dos demais documentos acostados à 

inicial. Ademais, não houve impugnação do mesmo pela damandante. Há 

evidência, portanto, da relação contratual entre as partes, não havendo o 

que se falar em dano moral em favor da Autora, tampouco em declarar a 

inexistência do débito. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Ante o exposto, decido: a) Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC e revogo a liminar 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada eletronicamente. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003326-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003326-71.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELOIDE DA SILVA 

RESENDE em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em 

síntese, que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Postergo a apreciação 

do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, 

paragrafo único. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. A autora requereu a produção de prova grafotécnica, a qual, 

inicialmente é incompatível com o rito dos juizados especiais. Entretanto, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, as assinaturas apresentadas para 

abertura do contrato é compatível com a assinatura do RG. Ademais, não 

há notícias nos autos que a autor tenha perdido os documentos ou sido 

furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela qual, indefiro o pedido 

e passo ao julgamento antecipado do feito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. O Requerido afirma que o autor contratou seus serviços e 

trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com a 

assinatura do autor em seu documento pessoal (RG), o qual é o mesmo 

apresentado na contratação, inclusive. Não há notícias de furto ou perda 

dos documentos do autor, afastando a probabilidade de fraude por 

terceiro. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 
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resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, 

percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a 

liminar concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à 

Requerida o valor de R$ 208,60(duzentos e oito Reais e sessenta 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003325-86.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" proposta por 

VALDECI GOBI em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que o 

Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito 

no valor de R$ 161,45 (cento e sessenta e um Reais e quarenta e cinco 

centavos), embora não tenha relação contratual com o mesmo. A decisão 

proferida em ID 24029774 deferiu a inversão do ônus da prova. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à instituição 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a 

contratação dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. Em 

sua contestação, o Requerido aduz que o autor realizou a contratação, 

contudo, não juntou aos autos o referido contrato. Sendo assim, restou 

demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, sendo a 

procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a cobrança 

indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral 

indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício previdenciário 

percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada 

de parte do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas 

e verba de caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000058-72.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LUCIANO DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HUMANES (REQUERENTE)

SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28023497 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº28137172 , consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HERBER DE SOUZA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27989825, bem como da expedição de Alvarás 

de Levantamento nos presentes autos sob nº 579434- P e 579436-6 

consoante determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 11 de março de 2020 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.27632367, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 579851-5, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-55.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28035389 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 579794-2, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.28023532 bem como da expedição de Alvarás de 

Levantamento nos presentes autos sob nºs 576533-1; 579659-8 e 

580007-2 consoante determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001839-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA HELEM DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando que restou negativa as 

informações deferidas pela R. Decisão de Id. 27461863 e juntadas ao Id. 

28143745, promovo com a intimação da parte executada para que indique 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 774, inciso V, do CPC. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 20 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000244-03.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA RAQUEL DE ARAUJO 

PEREIRA EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos. Cuida-se 

de execução de sentença movida por MARIA RAQUEL DE ARAUJO 

PEREIRA contra RN COMERCIO VAREJISTA S.A, ambos qualificados, 

buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Entre um ato e outro, em 

decisão de id nº 26606334 fora homologado o cálculo realizado pelo 

contador judicial, com determinação para expedição de alvará. Instada, a 

executada requereu a devolução do valor vinculado nos autos, eis que se 

encontra em recuperação judicial. A parte pugna pela expedição de alvará 

em id nº 27456663. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Direta ao ponto, hei por bem em acolher o pleito da 

requerente no que se refere à expedição de alvará para levantamento do 

valor já vinculado nos autos, conquanto o referido valor ter sido bloqueado 

em 04/09/2018, ou seja, anterior a homologação da recuperação judicial da 

empresa ré, sendo totalmente cabível o levantamento do valor, eis que 

incontroverso, inclusive sem qualquer discussão da executada quanto ao 

valor constrito à época. Nesse sentido, fora aplicado o entendimento 

acima explanado nos casos da empresa OI, vejamos: “Com a aprovação 

do plano de recuperação judicial do Grupo OI, permanece inalterada a 

decisão deste Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que permitiu a 

expedição de alvarás para liberação de valores espontaneamente 

depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa 

finalidade de pagamento dos credores, bem como os valores depositados 

antes da referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão 

ou trânsito em julgado de sentença de embargos à execução ou da 

decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença”.[1] Assim, 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado nos autos, qual 

seja, R$ 3.910,49 (três mil, novecentos e dez reais e quarenta e nove 

centavos), devendo ser expedido o competente alvará, bem como seja 

expedido alvará em favor do executado no valor excedente remanescente 

de R$ 592,33 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos). 

Diante do exposto, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC/15, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. CONDENO a executada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% do valor do débito, nos termos do art. 85 do CPC/15. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000056-05.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28154240, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 11/03/2020 às 15:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARA DE MELO LESO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000042-21.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: JEAN DIAS FERREIRA 

EXECUTADO: LUCIANA MARA DE MELO LESO Vistos. CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, consignando que em 

caso de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicado pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 262884 Nr: 3077-74.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Cesar Calejon de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374, Wagner Rogerio Neves de Souza - OAB:13714

 Vistos.

Dispenso o relatório na forma do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que, razão assiste ao parquet. Explico.

Tem-se que o prazo prescricional do delito capitulado no artigo 28 da Lei 

n.° 11.343/06 é de 02 (dois) anos, a teor do artigo 30 da mesma lei.

Considerando a suposta data dos fatos (24/02/2017) e, não havendo 

qualquer causa interruptiva ou suspensiva desde então, fatalmente 

decorreu, entre a data dos fatos e a data hodierna, o lapso temporal 

superior a 02 (dois) anos.

Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo 

delito tipificado no artigo 28 a Lei n.° 11.343/06, razão porque DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA, nos 

termos do inciso IV do art. 107 do Código Penal.

 Sem custas.
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CIÊNCIA ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

 Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86547 Nr: 3164-45.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Ágata Garcia Cajango 

- OAB:12612 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12-208-A

 Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição 

de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 573788-5, 

consoante determinado pela R. Decisão de fls. 246.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 230086 Nr: 1865-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Sales de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalto Sales de Matos 

Junior - OAB:14603-MT

 Vistos.

DEFIRO, in totum, a cota ministerial de fl. 671, de modo que DETERMINO a 

intimação via edital do réu ADALTO SALES DE MATOS, eis que o mesmo 

encontra-se em lugar incerto e não sabido.

No mais, ENCAMINHEM-SE extração integral de cópia dos autos à 

Autoridade Policial, a fim de apurar suposta prática do ilícito previsto no 

art. 168, §1°, inciso I do Código Penal.

Por derradeiro, EXPEÇA-SE o respectivo guia de execução penal e, após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29203 Nr: 3024-79.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cristiano Oliveira Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Moveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 Vistos.

Em que pese o teor do petitório de fl.290, nota-se que pendem nos autos 

cumprimento da carta precatória expedida às fls. 283/284.

Desta feita, POSTERGO a análise do derradeiro pleito da requerente até o 

aporte da missiva pendente.

Aportando-se nos autos referida missiva, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 89505 Nr: 3659-89.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

DEFIRO in tontum o petitório de fl.198, de modo que DETERMINO o 

cumprimento integral do decisum estampado à fl. 184.

 De tudo cumprido e certificado. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 32846 Nr: 3425-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Albuquerque Coelho Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

Reportam-se os autos de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” opostos por 

ZENAIDE ALBUQUERQUE COLEHO CÁCERES em desfavor de ANTÔNIO 

CARLOS SILVA LUZ, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, os presentes embargos foram julgados parcialmente 

procedentes, consoante se vê das fls. 70/76-v.

Condenado a arcar com as custas e demais despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, o embargante colaciona aos autos os 

respectivos comprovantes e pagamento.

 Por conseguinte, fora determinada a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados nos autos. Na mesma 

oportunidade, fora determinado ao embargado para manifestar-se acerca 

do depósito respectivo, advertindo que o silêncio seria interpretado como 
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quitação integral (ex vi fl. 188).

 À fl. 194, o embargado informa que o débito objeto dos autos fora quitado 

e, por consectário, pugna pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando o teor do petitório de fl. 194, a qual atesta pela quitação do 

débito exequendo, a extinção do feito é medida que se impõe. Razão 

porque, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito e cumprimento da obrigação, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 263070 Nr: 3169-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo José Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Vistos.

Reportam-se os autos de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face RODOLFO JOSÉ SOUZA 

OLIVEIRA, devidamente qualificado na exordial acusatória, imputando-lhe a 

prática, em tese, dos delitos capitulados nos art. 33, caput, da Lei n.° 

11.343/2006, e art. 14 da Lei n.° 10.826/03, em concurso material (art. 69 

do Código Penal).

Quando do acordão proferido pelo E. Juízo de 2° Grau (fls. 124/129) foi 

julgado o mérito para o fim de desclassificar a conduta do acusado para o 

uso de drogas, prevista no art. 28 da Lei n.° 11.343/2006. Razão porque, 

foram os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal.

O Ministério Público ofertou proposta de transação penal ao réu, que, por 

sua vez, conquanto tenha aceitado a referida benesse processual (fl. 

148), descumpriu-a, (vide certidão de fl. 153).

Instado a se manifestar acerca de tal desídia, o Órgão do Parquet 

insurgiu-se requestando pela condenação do increpado nas sanções do 

art. 28 da Lei n.° 11.343/2006 (Lei de Drogas). O increpado, por sua vez, 

apresentou alegações finais às fls. 165/167, oportunidade em que pugnou 

pela atenuante da confissão e, ao final, requesta por nova tentativa de 

cumprimento de transação penal.

Vieram-me os autos conclusos para a prolação da sentença.

Eis o breve relatório, embora dispensável, na forma do art. 38, caput, da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, considerando que fora aventado pela defasa do réu a 

possibilidade de nova tentativa de transação penal, tenho que não merece 

acolhimento. Explico.

Ressai dos autos da presente ação penal que o réu fora agraciado pelo 

instituto da transação penal, consoante se vê da audiência preliminar de fl. 

148. No entanto, em que pese tenha aceitado a referida benesse, 

descumpri-a, sequer justificando sua desídia.

 Aliás, mesmo intimado a iniciar o cumprimento da respectiva benesse 

processual, ainda assim, quedou-se inerte (ex vi certidão de fl. 153).

Desta feita, não é crível e tampouco razoável que seja realizado nova 

tentativa de cumprimento de transação penal, uma vez que o réu não 

demonstrou interesse em fazê-lo.

Razão porque, REJEITO nova tentativa de transação penal.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta apreciar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

Do crime previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso atribuiu ao denunciado 

Rodolfo José Souza Oliveira a prática da conduta prevista no art. 28, 

caput, da Lei de Tóxicos. Tal dispositivo prevê o delito de posse de 

drogas, tipificando-o da seguinte forma:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

(...)

Do esquadrinhar dos autos, tenho que o pedido é procedente, uma vez 

que a MATERIALIDADE da infração restou sobejamente demonstrada 

através do boletim de ocorrências (fls. 07/08-v), e ainda, pelo laudo 

pericial de constatação (fl. 16), laudo pericial às fls. 56/58. 

Ressalvando-se também as declarações do réu.

Da mesma forma, a AUTORIA dos crimes restou inconteste, ficando 

evidente a conduta penalmente relevante praticado pelo acusado, eis que 

comprovada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e 

corroborados na fase instrutória, não existindo qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade.

Quando da fase instrutória, o acusado confessou que a droga apreendida 

nos autos era para seu consumo próprio (mídia audiovisual à fl. 51).

A Sr.ª Neuza Gomes de Souza, ouvida em Juízo como informante, eis que 

é tia do acusado, afirmou que: “[...] Que sabia que o sobrinho usava 

drogas; Que, pelo que sabe, usa somente maconha; Que jamais vendeu 

drogas [...]”.

Pelos interrogatórios acima, resta inconteste que o réu detinha a posse de 

drogas para uso pessoal.

Neste aspecto, segundo disciplina de Guilherme de Souza Nucci “não se 

pune o porte de droga, para uso próprio, em função da proteção à saúde 

do agente (autolesão não é punida, como regra, pelo ordenamento 

jurídico-penal), mas em razão do mal potencial que pode gerar à 

sociedade” .

Também Gustavo Octaviano Diniz Junqueira argumenta que o objeto 

jurídico do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, “continua a ser, como no art. 16 

da revogada Lei nº 6.368/76, a saúde pública. É que não seria, a nosso 

ver, constitucional proteger a integridade física do próprio usuário, visto 

que a autolesão não punida, dada a autonomia individual. Outro 

questionamento importante seria a indevida ingerência estatal na esfera da 

privacidade da pessoa, que teria o direito de consumir o que bem quisesse 

em busca de seu bem-estar, devendo ser garantido o direito à 

privacidade. Possível afastar o argumento com base no interesse social 

que, no caso, merece ser tratado com excepcional supremacia, justificada 

pela também excepcional influência aceita pela maioria dos estudiosos, 

que o uso/tráfico de drogas tem no incremento da violência social, na 

quebra dos relacionamentos familiares, na brusca ruptura de padrões 

morais tidos como necessários e, principalmente, na lesão violenta a bens 

jurídicos alheiro prática de crimes graves”

 Compartilhando do entendimento acima explanado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE SUBSTÂNCAI ENTORPECENTE. ART. 28 

DA LEI Nº 11.343/2006. A conduta de quem porta substância 

entorpecente, mesmo que ínfima a quantidade, afigura-se típica, o que se 

constitui em característica do delito em questão. Não se cogita quanto à 

descriminalização da conduta em face do advento da lei nº 11.343/06. A 

infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas se caracteriza como de 

menor potencial ofensivo, comportando a aplicação de penas mais 

brandas, dentre as quais não se insere a privação de liberdade, o que não 

significa a descriminalização da conduta. Jurisprudência majoritária que vê 

no cometimento do delito em questão dano à saúde pública, bem jurídico 

tutelado, não se abrindo espaço, portanto, para a aplicação do Princípio da 

Insignificância. Prova suficiente para amparar o decreto condenatório. 

Revisão, pelo colegiado, da operação de dosimetria, com readequação da 

pena. Compensação da agravante da reincidência, diante da atenuante de 

confissão espontânea. Recurso parcialmente provido (TJRS, Ap nº 

71003668936, Turma Recursal Criminal, Relator Fabio Vieira Heerdt, j. 

25/06/2012). APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ENTORPECENTE – 

ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – 
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ATIPICIDADE EM RAZÕA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA 

LEI ESPECIAL – IMPROVIDO. (TJSP, Apl 00303366420128260196, 12 

Câmara de Direito Criminal, Relator Paulo Rossi, j. 21/09/2016).

Igualmente, não se pode olvidar que a quantidade da substância de 

entorpecente apreendida em posse do réu, era irrisória, sendo, pois, 

requisito do tipo penal, conforme se aufere da literalidade do §2º do art. 28 

da Lei de Drogas, in verbis:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nesse sentido:

A pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica 

própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 

11.343/06), não afasta a tipicidade da conduta. Precedentes. (STJ, HC 

158.955/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 

17/05/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . 

ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de substância 

entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito 

no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não afasta a tipicidade material da 

conduta. Além disso, trata-se de delito de perigo abstrato, dispensando-se 

a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma – 

saúde pública. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ, AgRg no RHC 68686q/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio 

Saldanha Palheiro, DJe 12.09.2016.)

(...) Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de 

que a pequena porção apreendida com o paciente - 9 g (nove gramas) de 

maconha - ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa à 

coletividade, primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei nº 

11.343/06 trata-se de crime de perigo abstrato e, além disso, a reduzida 

quantidade da droga é da própria natureza do crime de porte de 

entorpecentes para uso próprio.2. Ainda no âmbito da ínfima quantidade 

de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte de Justiça 

firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da 

atipicidade material da conduta também pela aplicação do princípio da 

insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes.3. Ordem 

denegada.(STJ, HC 174.361/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, 

julgado em 03/02/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE 

ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 

PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO 

PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese 

sustentada pela defesa no sentido de que a pequena quantidade de 

entorpecente apreendida com o agravante ensejaria a atipicidade da 

conduta ao afastar a ofensa à coletividade, primeiro porque o delito 

previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é crime de perigo abstrato e, além 

disso, o reduzido volume da droga é da própria natureza do crime de porte 

de entorpecentes para uso próprio. 2. Ainda no âmbito da ínfima 

quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte 

de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o 

reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela aplicação 

do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes. 

(STJ, AgRg no AREsp 1093488/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 

18.12.2017. No mesmo sentido, STJ, RHC 34.446/DF, Rel. Min. Og 

Fernandes, DJe 27.05.2013).

Portanto, exercitados os princípios basilares da ampla defesa e do 

contraditório, e estando patente a materialidade e a autoria delitiva 

comprovada nos presentes autos, a procedência da pretensão contida na 

exordial acusatória é medida que se impõe.

Ex positis, CONDENO RODOLFO JOSÉ SOUZA OLIVEIRA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº. 

11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério 

trifásico, em 4 (quatro) meses de medida educativa de comparecimento a 

programa educativo, junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, 

voltado para o tratamento de dependentes químicos de álcool e outras 

drogas, nesta cidade, em dias e horários compatíveis com a sua jornada 

normal de trabalho, a serem fixados pelo juízo da execução (artigo 48, da 

Lei nº. 9.099/95 e 149, da LEP), sendo que, em caso de descumprimento 

injustificado, o agente será submetido sucessivamente a admoestação 

verbal e multa (artigo 28, § 6º, I e II, Lei nº. 11.343/2006), a qual, 

atendendo a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do 

agente, fixo, desde já, em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do valor do maior salário mínimo vigente, cujos valores serão 

creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

Transitado em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva.

 II-) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos 

direitos políticos.

III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.

IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.

V-) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. R. I. C.

CIÊNCIA ao MPE

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247229 Nr: 1739-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Ivo Leite, Ilson Ribeiro da Silva, Celso 

Aparecido Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face BENEDITO IVO LEITE, ILSON RIBEIRO DA 

SILVA E CELSO APARECIDO SOLDERA, ambos devidamente qualificados 

na exordial acusatória, imputando-lhes a prática, em tese, dos delitos 

capitulados no artigo 50 da Lei n.º 9.605/1998.

A denúncia fora recebida às fls. 134/134-v, eis que restou verificado nos 

autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em audiência de instrução e julgamento, consoante fls. 156/156v, o 

Ministério Público formalizou a proposta de Suspensão Condicional do 

Processo ao réu BENEDITO IVO LEITE, o qual aceitou-a integralmente.

O Parquet pugnou pela continuidade do feito em face do réu ILSON 

RIBEIRO DA SILVA, eis que o mesmo não fez jus às benesses da Lei n.º 

9.099/1995.

Em fls. 139/141 os réus ILSON RIBEIRO DA SILVA e BENEDITO IVO LEITE 

foram devidamente citados/intimados. O primeiro apresentou resposta à 

acusação às fls. 150/153.

Instado a manifestar, o Ministério Público apresentou alegações finais 

pugnando pela condenação do réu ILSON RIBEIRO DA SILVA nas sanções 

penais do art. 50 da Lei n.º 9.605/1998 (fl. 219/227). Esse, por sua vez, 

em alegações finais, pugnou pela prescrição da demanda, bem como 

requestou pela sua absolvição (fls. 230/236).

Quanto ao réu CELSO APARECIDO SOLDERA, o Ministério Público 

requesta pela extinção de sua punibilidade, porquanto, há nos autos 

notícia de que o mesmo tenha falecido, consoante se vê à fl. 228.

Vieram-me os autos conclusos para a prolação da sentença tão somente 

quanto ao acusado Ilson Ribeiro da Silva.

Eis o breve relatório, embora dispensável, na forma do art. 38, caput, da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, no que tange à prejudicial de mérito (prescrição) suscitada pelo 

réu ILSON RIBEIRO DA SILVA em alegações finais, verifico que tal questão 

já fora objeto de análise por este Juízo, sendo, pois, superada em sede de 

audiência de instrução e julgamento.

Pois bem! No mais, a persecução penal “in judicio” obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla 
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defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da 

análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada 

na peça de ingresso.

 O artigo 50 da Lei n.º 9.605/1998 disciplina o seguinte:

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação 

fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

A MATERIALIDADE da infração restou sobejamente demonstrada através 

da relação de pessoas envolvidas na infração ambiental (fls. 20/21) e 

relatório de apuração de infração administrativa ambiental n.° 9076750/E 

(fls. 22/24), relatório fotográfico (fls. (25/26).

 Da mesma forma, a AUTORIA do crime restou inconteste, ficando 

evidente a conduta penalmente relevante praticada pelos acusados, eis 

que comprovada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e 

corroborados na fase instrutória, não existindo qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade.

O acusado Ilson confirmou em Juízo que detinha a posse da área objeto 

de desmate ilegal, bem como confessou que havia contratado o 

maquinário para efetuar a limpeza da propriedade de sua posse.

As imagens colacionadas no relatório de apuração de infração 

administrativa ambiental n.° 9076750/E (fls. 22/24) demonstram-se 

incontestes quanto à existência do dano ambiental provocado pelo 

acusado.

Do mesmo modo, o relatório da ação dos agentes do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBAMA averiguando a 

infração ambiental perpetrada na área de floresta nativa, constataram o 

seguinte:

“[...] No local foi encontrado uma pá carregadeira Volvo L60E trancada 

próxima a um barraco onde se encontrava o Sr. Benedito Lúcio da Silva, o 

qual se apresentou como operador deum trator esteira Fiatallis AD7 de 

propriedade do Sr. Benedito Ivo Leite. Informou que no barraco residiria o 

Sr. Zé Doca, porém o mesmo não se encontrava no local e que a máquina 

havia quebrado durante atividade de desmate e enleiramento da 

vegetação derrubada na área e que teria trabalhado poucas horas no 

local uma vez que a máquina estava apresentando vários problemas. 

Afirmou ainda que a área seria de propriedade do Sr. Ilson Ribeiro da 

Silva. Confirmou-se que no local estava sendo efetuado desmate de 

floresta nativa pertencente ao Bioma Floresta Amazônica. Foram colhidas 

as respectivas coordenadas dos vértices da área”; “tendo-se chegado a 

18,9 hectares desmatados.” [...] Destaquei

Pela confissão do réu e, considerando os fatos narrados na exordial 

acusatória no que tange ao delito de desmate ilegal, não pairam dúvidas de 

que o réu era possuidor da área rural onde fora devastada 

aproximadamente 19 (dezenove) hectares de floresta nativa.

Nesta senda, a proteção ao meio ambiente, enquanto direito fundamental, 

detém respaldo constitucional, consoante preceitua o art. 225, § 3º, da 

Constituição Federal Pátria:

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independente da obrigação de reparar os danos 

causados”.

Desta forma, comprovada autoria e materialidade do delito, não havendo 

qualquer causa excludente de ilicitude, imperativa a condenação do 

acusado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado ILSON RIBEIRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 50, da Lei nº. 9.605/98.

Destarte, nos termos do sistema trifásico de Nelson Hungria e em respeito 

à individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo 

a sua dosimetria.

ART. 50 DA LEI N.º 9.605/98

Dispõe o artigo 50 da Lei n.° 9.605/98 que Decreto- Lei nº 3.688/41 que 

destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora 

de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação possui 

como pena detenção de três meses a um ano, e multa.

 No que tange o sistema de aplicação da pena, o Código Penal brasileiro 

adota o Sistema da Relativa Determinação, onde o legislador fixa na lei 

penal as penas que lhe podem ser aplicadas e os limites mínimo e máximo, 

os quais, o juiz possui discricionariedade para a fixação da pena, 

possibilitando, para tanto, a concretização do princípio da individualização 

da pena.

Assim, contemplando o sistema trifásico adotado pelo sistema penal 

brasileiro, passo a realizar a dosimetria da pena de ILSON RIBEIRO DA 

SILVA:

1ª FASE

 Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, 

infiro que:

1) Culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.

2) Antecedentes: presente infração penal fundamentada no art. 38 da Lei 

n.° 9.605/98 (fl.119).

3) Conduta social: não há apontamento significativo nesse sentido.

4) Personalidade: sem aferição especializada e dados concretos.

5) Motivos: nada consta.

6) Circunstâncias: próprias do crime.

7) Consequências: próprias do crime.

8) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, considerando a existência de antecedentes, FIXO a 

pena-base em 20 (vinte) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente 

a 1/30 do salário-mínimo, na data do fato, atualizável na execução (art. 49, 

§2º, CP).

2ª FASE

O acusado possui em seu favor a atenuante da confissão espontânea, 

assim, passo a reduzir a pena para 17 (dezessete) dias-multa, sendo o 

valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo, na data do fato, 

atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP).

3ª FASE

Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno 

definitiva a PENA de ILSON RIBEIRO DA SILVA, em relação a este crime 

em 17 (dezessete) dias-multa, sendo que, ausentes maiores informações 

sobre a condição financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

atualizado.

Noutra seara, deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização civil, 

pois ausentes os requisitos para sustentá-la.

Dessa forma, eventual arbitramento indenizatório infringiria os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, a 

produzir iniquidade e arbitrariedade que não se coadunam com o precípuo 

fim da atividade jurisdicional de pacificação social.

CONDENO o acusado ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

Transitado em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva.

 II-) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos 

direitos políticos.

III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.

IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.

V-) LANCE-SE o nome da ré no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

P. R. I. C.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263070 Nr: 3169-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo José Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Certifico que procedo com a intimação do douto causídico representante 

do autor do fato, acerca da R. Sentença de fls. 168/172.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259672 Nr: 1691-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elizabete Lucena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girlaine Gomes de Queiroz, Francismara 

Barros de Lima, Maria Lucia Cardoso Batista, Inês Aparecida de Souza 

Gonçalves, Glaucia Maraia Regonhe, Rosângela Aparecida Ivo Leite, 

Aparecida Vencato Puerari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Janaina Franco Silva - OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilia Puerari Marques - 

OAB:76356

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se VISTAS dos autos ao Ministério Público para pugnar o que 

entender de direito no prazo legal.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 261459 Nr: 2374-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roselaine da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucio lima dos santos - 

OAB:23057, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - OAB:24.501

 Vistos.

De pronto, DEFIRO a cota ministerial de fl. 121, de modo que INTIME-SE a 

autora do fato para que cumpra integralmente a transação penal aceita em 

audiência preliminar (fl. 95), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

prosseguimento da ação em seus desfavor.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me os 

autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247229 Nr: 1739-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Ivo Leite, Ilson Ribeiro da Silva, Celso 

Aparecido Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 Certifico que procedo com a intimação do douto causídico representante 

do autor do fato Ilson Ribeiro da Silva, acerca da R. Sentença de fls. 

237/239.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 3178-77.2019.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa na ocasião das alegações finais.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, recebo a inicial acusatória e determino o prosseguimento do feito 

com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 14/01/2020 às 15h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se/requisitem-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

 Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Oficie-se a autoridade policial para que informe nos autos o peso efetivo 

do entorpecente apreendido, vez que a informação constante do laudo se 

refere ao peso em gramas.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 272384 Nr: 3047-05.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - 

OAB:25244/O

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Penal em face de José Roberto Ribeiro, haja vista a 

prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 136, §3º, artigo 147 e 

129, §9º, todos do Código Penal.

 O denunciado foi preso em flagrante delito na data de 24.09.2019.

 Realizada audiência de custódia às fls. 70/72, fora constatada a 

regularidade da prisão do acusado, bem como convertida sua prisão em 

flagrante em prisão preventiva.
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 A denuncia foi recebida à fl. 79, sendo procedida a citação do 

denunciado.

Apresentada resposta a acusação, a defesa do réu pugnou por sua 

absolvição sumária, bem como a revogação da prisão preventiva 

decretada e subsidiariamente, pela conversão da prisão preventiva em 

prisão domiciliar (fls. 90/96).

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento dos pedidos da defesa, às 

fls. 98/99.

É o relatório. Decido.

 I – DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA G. da S. R.

 Quanto ao pleito ministerial de fls. 77/78 no sentido de realizar-se 

depoimento sem dano no tocante à vítima G. da S. R., verifico que o pleito 

deve prosperar.

 Em relação ao tema a Lei n. 13.431/17 estabelece que depoimento 

especial é um procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou 

testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária.

 O procedimento será realizado por profissional especializado, o qual 

deverá atentar-se as disposições descritas no art. 12, da referida lei, e em 

especial, assegurará à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a 

situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando 

necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos.

O projeto esperança desta Comarca de Mirassol d’Oeste, estabelece os 

protocolos para o atendimento quando a notícia do crime envolver 

violência praticada contra criança e adolescente, devendo ser realizado 

um único depoimento especial, a fim de evitar a revitimização.

 No caso em análise, constato que há nos autos boletim de ocorrência que 

demonstra a possível ocorrência do crime de maus tratos contra o (a) 

adolescente, fato que faz incidir as disposições da Lei 13.431/17, bem 

como o projeto Esperança desta comarca.

 Assim, defiro pleito da autoridade policial e determino:

a) a realização da oitiva da vítima na data de 04/02/2020, às 15h00mim, na 

Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT.

b) intime-se a vítima e sua representante legal, para comparecerem no ato 

acima designado.

 c) intime-se o suposto agressor para acompanhar o ato, devendo este 

comparecer à Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT 

com antecedência mínima de 20 (vinte) minutos, ou seja, às 14h40min;

 d) intime-se a Defensoria Pública para acompanhar o ato;

 f) intime-se a psicóloga do juízo, para que proceda a realização da oitiva 

da criança, na data designada. A psicóloga do juízo deverá tomar 

conhecimento dos autos antecipadamente.

e) proceda com a juntada aos respectivos autos, do parecer da 

especialista, a resposta aos quesitos apresentados e a mídia digital na 

qual será gravado e o depoimento da vítima.

 Outrossim, quando da expedição do mandado de intimação das partes, 

deverá a secretaria constar as informações de endereços e de telefones 

constantes dos autos, para assim auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no 

cumprimento de seu mister.

 II – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO

II.I – DA NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Em que pese a defesa do acusado alegar que o decreto prisional proferido 

em audiência de custódia padece de vício material que enseja a sua 

nulidade, verifico que tal equivoco constitui mero erro material, o qual não 

altera o teor do ato decisório que homologou o auto de prisão em flagrante 

e decretou a prisão preventiva do autuado.

 Isso porque, compulsando a referida decisão, vê-se que todo seu teor 

encontra fundamento nos fatos delituosos apurados no presente feito, 

havendo erro material apenas no tocante ao dispositivo criminal indicado 

em um de seus parágrafos, o que não torna a decisão nula.

 Assim, por evidente erro material, que é corrigível, inclusive ex officio, 

corrijo o equívoco detectado, de modo que, o terceiro parágrafo do item “I” 

da decisão de fls. 70/72 passa a ter o seguinte teor: “No que tange a parte 

material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o acusado for preso 

cometendo, em tese, os delitos tipificados nos artigos 140, art.147 e art. 

136, § 3º, todos do Código Penal e ainda o crime previsto no art. 24-A da 

Lei 11.340/2006, tudo nos termos dos art. 301 e 302 do CPP.”.

No mais, persiste a decisão nos moldes em que foi proferida.

 II.II – DA DOENÇA QUE ACOMETE O ACUSADO

Também não merece prosperar o pleito de revogação da prisão preventiva 

fundada no fato do denunciado ser portador Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (HIV), vez que não há qualquer informação nos autos de que 

enfermidade em questão não possa ser tratada nas dependências da 

unidade prisional.

 Ademais, o fato de o segregado ser portador da referida doença, não 

constando em seu quadro qualquer debilidade ocasionada por essa, não 

enseja a benesse da prisão domiciliar, vez que não preenche ou não 

foram apresentadas nestes autos a prova idônea de que o acusado 

preenche os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

 No entanto, visando garantir o adequado tratamento médico ao 

custodiado, determino que seja oficiado ao diretor da unidade prisional 

para que este preste informações acerca do fornecimento das 

medicações necessárias ao tratamento em questão.

II.III – DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Em que pese a alegação da defesa no sentido de que as medidas de 

proteção deferidas nos autos de cód. 269811 estariam revogadas de 

maneira tácita, verifico que tal argumento não justifica a revogação 

pleiteada.

 Isso porque, apesar de possuir ciência acerca das medidas de proteção 

deferidas em favor da vítima, dentre as quais estavam o afastamento do 

lar e a proibição de aproximação da ofendida, o denunciado descumpriu 

todas as determinações judiciais.

Ademais, em que pese a alegações de que as medidas foram revogadas 

de maneira tácita, verifico dos autos de cód. 269811 que a vítima pleiteou 

a manutenção das medidas de proteção deferidas, o que foi acolhido por 

este juízo.

Nestes termos, inexiste fato novo que justifique a revogação da prisão do 

denunciado, vez que as medidas de proteção deferidas em favor da vítima 

continuam em pleno vigor.

II.III – DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO

Por fim, cumpre destacar que as demais alegações da defesa, além de se 

confundirem com o mérito da ação penal, exigem um juízo aprofundado de 

provas e elementos de informação, cognição esta incompatível com a 

decretação de medidas cautelares.

Assim, a análise de tais argumentações deve ser postergada para o 

momento processual oportuno, qual seja, a instrução processual e a 

prolação de sentença.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pelo denunciado às fls. 90/96, assim como indefiro o pedido 

subsidiário de prisão domiciliar.

III- DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 04/02/2020 às 16h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267617 Nr: 722-57.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marcio Rodrigues da Silva, Bruna de 

Souza Freitas, Oberti Luiz de Souza, Gilberto Cesar, Martini de Paula 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Gleica Teiche Moura - OAB:25301
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 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, em cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c o Provimento 52/2017-CGJ, impulsiono os presentes autos, a 

fim de intimar o advogado Gleica Teiche Moura, para apresentar as razões 

recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 271005 Nr: 2352-51.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Tiago Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19734, IGOR CHISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - OAB:, IGOR 

CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - OAB:24525, JACQUELINE 

OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14.862, Valdinei Salgueiro - OAB:

 Pela defesa: requer a juntada da certidão de nascimento dos filhos do réu 

e exames médicos que comprovam as agressões sofridas na data da 

apreensão.

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MMª Juíza proferiu o seguinte:

 Defiro a juntada dos documentos solicitados pela defesa.

Analisando o contexto dos autos, verifico que o réu se encontra 

custodiado desde julho de 2019.

Verifico que o período de prisão até o momento apresenta ter sido 

suficiente para atenuar o risco à segurança pública que o réu 

apresentava no momento de sua prisão. Assim, concedo a liberdade 

provisória mediante as seguintes condições: não cometer nenhum crime, 

não alterar o endereço sem comunicar o juízo e comparecer a todos os 

atos judiciais para os quais for intimado.

A presente decisão serve como alvará de soltura, devendo o acusado ser 

colocado em liberdade se por outro motivo não se encontrar preso. 

Decisão já entregue neste ato aos agentes penitenciários para 

cumprimento.

Declaro encerrada a instrução processual.

Dê-se vista às partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 

05 (cinco) dias, iniciando pelo MPE.

 Encaminhe-se os depoimentos prestados pelas testemunhas Fernanda 

Siqueira Pereira e Wanderson Elias da Silva, bem como interrogatório do 

réu para a corregedoria da Polícia Militar para a apuração das condutas 

praticadas pelos policiais narradas nos mencionados depoimentos. 

Considerando a informação do réu de que deseja representar sobre 

eventuais lesões corporais praticadas pelos policiais militares Fábio da 

Costa Leite e Luiz Otávio Faria Nolasco, encaminhe-se cópia integral dos 

autos à Polícia Civil para apuração de eventual delito cometido.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 272483 Nr: 3101-68.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de 

seu representante legal. ”Ante todo o exposto e considerando que a 

menor N.L. S. já foi inquirida acerca dos fatos durante a fase inquisitorial e 

durante a fase processual penal, nova inquirição somente poderá ser 

deferida de modo excepcionalíssimo.Assim e visando garantir a ampla 

defesa e o contraditório do acusado, intime-se o patrono constituído para 

que este indique de modo específico quais pontos da inquirição da menor 

não restaram esclarecidos, assim como quais indagações pretendia 

formular durante o referido ato. Após a manifestação do patrono, vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestações. Com a manifestação 

ministerial, conclusos para deliberações.b) Dos demais elemento 

produzidos no referido feitoQuanto aos demais elementos produzidos 

durante a persecução penal desenvolvida nos autos nº 

3224-03.2018.811.0011 (263187), devo destacar estes também não 

devem ser desentranhados dos autos. Isso porque, em sua maioria se 

apresentam como elementos de informação, os quais servem como “notitia 

criminis” apta a instauração do processo penal em questão.Ademais, a 

existência de eventuais provas antecipadas, cautelares ou não repetíveis, 

a exemplo de exames de corpo de delito, ensejam um contraditório 

postergado, cujo procedimento é disposto pelo Código de Processo Penal, 

razão pela qual inexiste prejuízo a ampla defesa e ao contraditório do 

acusado. Insta ainda consignar que, o aproveitamento das provas 

produzidas em processo penal, não necessariamente deve ter origem em 

processo com identidade de partes, sob pena de se reduzir 

excessivamente sua aplicabilidade, sem que haja justificativa razoável 

para tanto. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: [...]3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 263138 Nr: 3202-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Gomes Amado, Jefferson da Silva, 

Thiago Furlani de Souza, Maycon da Silva, Felipe da Silva, Daniel Fabricio 

de Oliveira Bezerra, Fabiano de Paiva Mazali, Rosenil da Costa, João Paulo 

dos Reis, Alan José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, claudionor antonio chaves - OAB:OAB 24537/0, ELAINE 

CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/O, fernanda de lima 

chaves - OAB:23978-0, Jerferson Santana da Silva - OAB:19.102, 

josé marcio de oliveira - OAB:14247, LEANDRO PERES DIAS NUNES - 

OAB:26383/O, odair antonio francisco - OAB:22451, RODRIGO 

MOREIRA MARINHO - OAB:18791, rubia ferretti valente - OAB:9994-B, 

Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B, Victor Thiago 

Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista que apenas o réu João Paulo dos Reis não foi interrogado 

e visando evitar qualquer nulidade no presente feito, determino que a 

secretaria certifique nos autos se os mandados expedidos para a 

intimação do acusado em questão foram expedidos para o último endereço 

fornecido nos autos.

Certifique-se também se todas as cartas precatórias expedidas nos autos 

foram devidamente devolvidas.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 273329 Nr: 3561-55.2019.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva, Mirian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, jacqueline oliveira mesquita - OAB:25244, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862
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 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISSÃO 

PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR formulada pela defesa de Mirian 

Gomes da Silva, mantendo-se a decisão anterior (deliberação da 

preventiva) pelos próprios fundamentos.II – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISCientifique-se a Defesa e a Acusação acerca da presente decisão. 

Aguarde-se a apresentação de defesa preliminar, vez que os advogados 

constituídos foram intimados às fls. 131/132. Por fim, extrai-se cópia do 

relatório dos relatórios de fls.118 e fls. 125/127 e remeta-se a Promotoria 

de Justiça Cível desta comarca.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 248699 Nr: 2440-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872, MÁRCIO 

JOSÉ DA SILVA - OAB:16.225

 DESPACHO

Considerando a certidão de trânsito em julgado de fl. 88, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências, nos termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 263183 Nr: 3220-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELLEN MENEZES 

BARRANCO - OAB:15667

 DECISÃO

Vistos etc.

A tempestividade do recurso interposto foi certificada na fl. 95.

Desse modo, recebo-o no efeito suspensivo e devolutivo, nos termos do 

artigo 597 do CPP.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 26872 Nr: 806-78.2007.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewsski Melo, Paulo Amancio 

da Cruz, Americo Evangelista Crispim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:, LINDOMAR DA 

SILVA REZENDE - OAB:7388/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a não localização das testemunhas/vítimas Hélio Junior de 

Lima e Wellington Oliveira Martins no endereço indicado nos autos, 

conforme as certidões de fl. 284 e fl. 286, promovam-se os autos ao 

Ministério Público para que indique o endereço das referidas testemunhas, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/O

 DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão retro, o qual negou 

provimento ao recurso da defesa, expeça-se a guia definitiva do 

condenado, nos moldes da sentença de fls. 162/172, cumprindo-se as 

demais determinações do referido édito condenatório.

 Outrossim, tendo em vista que os bens apreendidos à fl. 25 já tiveram sua 

destinação definida em sentença, determino que seja certificado nos autos 

se houve cumprimento da referida determinação.

Após, volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 236339 Nr: 909-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Mota de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Diones Mota de Oliveira, já qualificado nos autos, pela suposta prática 

da infração penal prevista nos artigos 305 e 306 da Lei nº 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro).

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

 Às fls. 63/64, fora realizada audiência de instrução, ocasião em que o 

denunciado aceitou os termos da proposta supra, razão pela qual o 

acordo restou homologado.

 Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse, e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ele impostas, o Ministério Público opinou 

pela extinção de punibilidade do acusado.

 É o relatório. Decido.

Constam nos autos documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta de suspensão condicional do processo, 

vez que constam documentos comprobatórios de que o réu se apresentou 

ao juízo durante o período de 02 (dois) anos, bem como comprovante do 

adimplemento das parcelas fixadas a título de prestação pecuniária.

 Sendo assim, conforme bem observado pelo ente ministerial (fl. 81), 

verifica-se que houve o integral cumprimento das condições entabuladas 
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em audiência.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Diones Mota de Oliveira e 

julgo extinto o processo.

Proceda-se com a transferência da fiança vinculada a este processo 

conforme determinação de fls. 63/64, caso tal medida não tenha sido 

cumprida.

 Após, arquivem-se os autos mediante as comunicações e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 237641 Nr: 1592-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal promovida contra Matheus Viana da Silva, 

devidamente qualificado nos autos.

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado.

 O acordo foi homologado.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ele impostas, o Ministério Público opinou 

pela extinção da punibilidade do acusado (fl. 153).

 É o relatório. Decido.

Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta de fl. 105, bem como a certificação do 

cumprimento à fl. 152.

Sendo assim, verifica-se que houve o integral cumprimento das condições 

entabuladas em audiência, conforme manifestação do Ministério Público de 

fls.153.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Matheus Viana da Silva e 

julgo extinto o processo.

Proceda-se com a transferência da fiança vinculada a este processo 

conforme determinação de fl. 105, caso tal medida não tenha sido 

edificada.

 Após, arquivem-se os autos mediante as comunicações e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 2393-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Zaura, Jaime Gonçalves dos Santos, 

Edio Carlos Marçal, Gledi Gonçalves Dias, Carla Patricia Campos Alves, 

Elizângela da Silva Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander D. L. H. C. Fadini 

- OAB:7645 - MT, CAROLINE AMORIM DE SÁ - OAB:19579/O, Debora 

Alessandra Ferreira - OAB:18.996, Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299, Iuri Seror Cuiabano - OAB: 10.838, Iuri Seror 

Cuiabano - OAB:10.838, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025, Renata Martins de Freitas - OAB:9.434, Taiza Borges 

Bernardes - OAB:14399, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2.669-A

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Geovan Firmino da Silva, Cristina Zaura, Jaime Gonçalves dos Santos, 

Édio Carlos Marçal, Sidinei da Silva Quintino, Elisângela da Silva Monteiro, 

Edelson Mendes Rocha, Gleide Gonçalves Dias, Valdir Caldeira Silva, 

Adeclair Araújo da Silva, Carla Patrícia Campos Alves, Gilliard Augusto de 

Lima, Enilson José de Paulo e Diogo Santana Soares, haja vista a prática 

dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida às fls. 762/766, oportunidade em que foi 

determinando o desmembramento do feito em relação aos denunciados 

Geovan Firmino da Silva, Sidinei da Silva Quintino, Edelson Mendes Rocha, 

Valdir Caldeira Silva, Adeclair Araújo da Silva, Gilliard Augusto de Lima, 

Diogo Santana Soares e Enilson José de Paula.

 Assim, o feito teve seu prosseguimento normal em relação aos 

denunciados Cristina Zaura, Jaime Gonçalves dos Santos, Édio Carlos 

Marçal, Elizangela da Silva Monteiro, Gleide Gonçalves Dias e Carla Patrícia 

Campos Alves, os quais restaram condenados conforme sentença 

condenatória proferida às fls. 1994/2015

Os condenados interpuseram recursos de apelação, os quais foram 

providos nos termos do acórdão de fls. 2831/2952.

Certidão, à fl. 3100.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista o acórdão juntado aos autos, bem como a certidão de fl. 

3100, expeça-se guia de execução definitiva em desfavor dos 

condenados, observando as disposições da sentença e as alterações 

procedidas pelo acórdão de fls. 2831/2952.

Certifique-se a secretaria se existem bens apreendidos nos autos 

pendentes de destinação.

Cumpra-se integralmente as disposições da sentença, observando as 

alterações procedidas pelo acórdão de fls. 2831/2952.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21933 Nr: 1963-57.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Reis de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso V e artigo 110, §1º, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Antonio Aparecido de Souza, em virtude do 

reconhecimento da prescrição executória.Dispõe o artigo 202 da Lei de 

Execução Penal, que cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha 

corrida, atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por 

auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo 

para instruir processo pela prática de nova infração penal ou em outros 

casos expressos em lei.Dessa forma, não é necessário que se aguarde o 

decurso do prazo de dois anos do cumprimento ou extinção da pena para 

que se obtenha o sigilo a respeito da condenação. Este passou a ser uma 

decorrência automática do cumprimento ou extinção da 

pena.Promovam-se as devidas comunicações, para que não constem da 

folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou 

por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, 

nos termos do artigo 202 da Lei de Execução Penal.Comunique-se o teor 

desta sentença ao TRE e à Polícia Federal.Certifique o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, em favor do reeducando. 

3-DAS DISPOSIÇÕES FINAISProceda-se com a juntada das guias 

referentes aos autos de código 21399 e 21396, haja vista que essas não 

foram juntadas nestes autos. Após a juntada, vistas ao Ministério Público 

para manifestação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1703 de 2710



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 135409 Nr: 2513-42.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lizandra Oliveira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista que em audiência realizada a defesa da parte ré, 

devidamente intimada, não compareceu e nem apresentou justificativa 

acerca de sua ausência, redesigno a referida solenidade para o dia 

28/01/2020, às 17h 00min.

Lado outro, considerando que o douto causídico deixou de comparecer em 

02 (duas) audiências designadas por este Juízo sem apresentação de 

qualquer justificativa, nova ausência injustificada do patrono implicará na 

imposição de multa no valor de 10 (dez) salários mínimos ao advogado 

constituído, conforme disposto no art. 265 do Código de Processo Penal.

 Ademais, oficie-se a OAB para apuração de eventual falta administrativa 

cometida pelo profissional.

 Intimem-se a parte ré e a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 140794 Nr: 3654-96.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Silva Pereira, Alfeu Mussolini 

Junior, Marcelo Mendes Alves, Gedeon Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565, Defensor Público de Mirassol D´Oeste - OAB:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Tendo em vista a tempestividade do recurso interposto, recebo-o, nos 

termos do artigo 597 do CPP, no efeito suspensivo e devolutivo.

Dê-se vista à acusação para que apresente as contrarrazões, no prazo 

legal.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista o endereço da vítima informado pelo Ministério Público, à fl. 

194, designo o dia 28/01/2020 às 16hrs 30min para realização da oitiva 

dessa.

 Intime-se a testemunha no endereço informado na referida cota 

ministerial.

 Requisite-se o réu.

 Ciência ao MPE e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 202141 Nr: 383-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA - OAB:7887

 SENTENÇA

 Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou Valdemiro Xavier de Souza e Alexandro Romeiro da 

Silva, já qualificados nos autos, pela suposta prática do crime descrito no 

artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

 O presente feito busca apurar a responsabilidade criminal em relação ao 

denunciado Valdemiro Xavier de Souza, vez que é fruto do 

desmembramento da Ação Penal cód. 176030 em trâmite nesta comarca, 

feito em que já se apurou a responsabilidade de Alexandro Romeiro da 

Silva.

 Narra a denúncia que no dia 06.09.2012, por volta das 10h45min, nesta 

comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados, com a vontade livre e 

conscientes do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e 

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas 

alheias móveis pertencentes a empresa denominada “Gazin”.

 Consta ainda da denúncia que, no dia e horário anteriormente 

mencionados, os denunciados, aproveitaram-se do momento em que os 

funcionários da empresa acima descrita saiam em direção ao banco, para 

abordá-los e para subtrair o dinheiro que estes portavam.

 A denúncia foi recebida no dia 10.09.2013 (fls. 43/44), ocasião em que 

fora decretada a prisão preventiva dos denunciados.

O denunciado Alexandro Romeiro foi preso no dia 01.10.2013 (fl. 67), 

tendo apresentado resposta à acusação à fl. 68.

 Nestes termos, a decisão de fl. 73 determinou o desmembramento dos 

autos em relação ao denunciado Valdemiro Xavier, o que foi efetivado à fl. 

115.

 Importante destacar que, após a instrução processual no feito originário, 

fora proferida sentença às fls. 112/113, ocasião em que o denunciado 

Alexandro Romeiro da Silva fora absolvido das imputações iniciais ante a 

ausência de provas da autoria delitiva.

De outra banda, no presente feito, à fl. 121, fora determinada a citação por 

edital do denunciado Valdomiro Xavier de Souza, sendo o edital expedido 

à fl. 123.

 Ante a inércia do denunciado, a decisão de fls. 126/127 determinou a 

suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP e decretou a prisão 

preventiva do acusado.

 No dia 16.04.2018 fora informada a captura do denunciado (fl. 139).

 Ato contínuo, a defesa do denunciado apresentou resposta à acusação 

às fls. 166/169, ocasião em que fora pleiteada a revogação de sua prisão 

preventiva.

 Nestes termos, após a devida manifestação ministerial, a decisão de fls. 

176/177 concedeu a liberdade provisória ao acusado, sendo o alvará de 

soltura cumprido à fl. 197/verso.

Assim, realizada a instrução do feito, foram inquiridas testemunhas de 

acusação e defesa, bem como fora interrogado o acusado.

 Às fls. 286/293, o Ministério Público apresentou alegações finais 

pleiteando a absolvição do denunciado ante a ausência de provas da 

autoria delitiva.

Às fls. 308/314, a defesa aviou suas alegações finais pugnando pela 

absolvição do denunciado ante a ausência de provas acerca da autoria 

delitiva.

 Eis o relatório. Decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1704 de 2710



2. FUNDAMENTAÇÃO

Em análise ao presente feito, verifico que assiste razão o pedido 

apresentado pelo Ministério Público no sentido de absolver o acusado. Isto 

porque, apesar de haver nos autos prova da materialidade delitiva, não 

subsiste nesta ação penal elementos comprovatórios acerca da autoria 

delitiva.

 Neste sentido, as vítimas Eder Queiroz Caspers e Alex Alves de Brito, 

apesar de relatarem que foram assaltados por dois indivíduos, informaram 

em juízo que seria impossível reconhecer o réu como sendo autor do 

roubo apurado, vez que os criminosos que os abordaram estavam de 

camisas com manga longa e de capacete, fato que impossibilitaria até 

mesmo descrição acerca de alguma característica física destes.

 Ademais, a testemunha Sandra Edite, investigadora de polícia, relatou que 

o denunciado Alexandro Romeiro foi preso em razão de outro fato 

criminoso, no qual houve emprego de modus operandi semelhante ao 

descrito nos fatos apurados neste autos.

 Assim, segundo a testemunha retro, foi possível concluir que os demais 

roubos efetivados na cidade eram praticados por Alexandro e seu 

comparsa, identificado em sede policial como sendo Valdemiro Xavier.

 No entanto, tal relato não é capaz de fornecer a segurança necessária 

para se afirmar que o denunciado efetivamente praticou os atos descritos 

em sede exordial, até mesmo porque as vítimas da violência não foram 

capazes de confirmar a suspeita policial relatada pela testemunha Sandra 

Edite.

 Ademais, o denunciado alega que não praticou o delito e que na época 

dos fatos estava no estado de São Paulo trabalhando.

 Assim, em análise ao conjunto probatório, em relação ao fato 

propriamente dito, é de se ressaltar que apenas gravitam em torno deste 

acusado elementos de informação produzidos durante a fase 

investigativa, o que impossibilita a condenação deste denunciado.

 Assim, acolho pedido ministerial de fls. 286/293 e absolvo o acusado 

Valdemiro Xavier de Souza, da prática do crime descrito no art. 157, §2º, 

incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal.

 3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER o acusado Valdemiro Xavier de Souza, da 

prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I (redação anterior) e II, 

do Código Penal, nos termos art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Em relação aos bens descritos no termo de apreensão de fl. 32, deixo de 

determinar qualquer providência, vez que estes foram apreendidos nos 

autos de ação penal diversa (cód. 171159) e já tiveram sua destinação 

determinada no referido feito.

 P.R.I.C.

Sem custas e sem honorários na forma da lei.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 211733 Nr: 2330-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lizandra Oliveira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 DECISÃO

Vistos etc.

Em atenção a manifestação do Ministério Público à fl. 303, na qual reitera o 

pedido de oitiva das testemunhas arroladas na exordial acusatória, e por 

verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e incisos do 

Código de Processo Penal, recebo a denúncia. Inexistindo outras questões 

de ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 28/01/2020 às 13h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, tendo em vista que o interrogatório é um direito à 

autodefesa do réu e não um dever processual, defiro o pedido formulado 

pela defesa à fl. 301 e dispenso a ré do interrogatório.

 Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 227658 Nr: 597-31.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro dos Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Júnior - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar delito praticado por 

Leandro dos Santos Araújo.

 À fl. 156, aportou-se aos autos a certidão de óbito do indiciado.

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, o indiciado faleceu durante o curso do processo.

 A morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade prevista no art. 107, inciso I, Código Penal, face ao preceito 

mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como a cessação 

definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe término à 

existência da pessoa natural.

 Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do autor do fato faz também 

desaparecer a punibilidade, que não pode ser estendida aos seus 

familiares ou dependentes, em face do princípio da personalidade da pena, 

assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu, a extinção de punibilidade é medida 

que se impõe.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Leandro dos Santos 

Araújo, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Publique-se. Registre-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 258482 Nr: 1153-28.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Rodrigues de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0
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 SENTENÇA

 Vistos etc.

 1 - RELATÓRIO

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Silvio 

Rodrigues de Mello, haja vista a suposta prática do crime tipificado no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

 Consta na denúncia que no dia 06.02.2018, por volta das 01h30mim, na 

MT 250, nas proximidades da Comunidade do Planalto, Zona Rural, nesta 

cidade, o denunciado conduziu seu veículo automotor com a capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com 

concentração acima do permitido (1,08 mg/l).

 Na data dos fatos, a guarnição policial militar através de denúncia via 190, 

fora informada que o denunciado estava deitado no meio da via pública, 

nas proximidades da Comunidade Planalto, sendo logo à frente havia uma 

caminhonete de marca Ford, de modelo F1000 HSD XL, de cor verde.

 Ato contínuo, os policiais deslocaram até o local e ao abordar o 

denunciado esse afirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Diante disso, 

foi realizado o teste de alcoolemia e constatou-se que o denunciado 

estava dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas, com concentração 

acima do permitido (1,08 mg/l).

 A denúncia foi recebida, à fl. 39.

O denunciado foi citado, à fl. 42, e apresentou resposta à acusação, às 

fls. 43/44.

Audiência de instrução e julgamento, à fl. 53.

O Ministério Público ofertou memorais finais, às fls. 65/72, pugnando pela 

condenação do acusado como incurso nas penas do crime do art. 306 do 

CTB

 Alegações finais da defesa às fls. 73/79, oportunidade em que fora 

pleiteada a absolvição do acusado.

 É o relatório. Decido.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

 Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de Silvio Rodrigues de Melo, anteriormente 

qualificado, pela prática do delito descrito no art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro.

 A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante 

(fl. 10), boletim de ocorrência (fls. 11/12), resultado de teste de ingestão 

de bebida alcoólica (fl. 13) e provas orais colhidas em fase inquisitiva e 

judicial.

 A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

 A testemunha Joelino das Neves Cebalho, relatou que recebeu ligação 

através do 190 de que havia um veículo com o pisca alerta ligado e de que 

havia uma pessoa caída próxima ao bem.

 Afirmou que ao chegarem no local constataram a veracidade dos fatos e 

que o acusado estava dormindo na pista, próximo ao carro.

Destacou que o acusado ao ser acordado, devido ao seu estado de 

embriaguez, acreditava que estava em seu sítio e que ao ser indagado se 

possuía algum parente próximo indicou a sua genitora.

 Ao chegarem no local indicado, a genitora do denunciado afirmou que 

esse havia passado anteriormente na casa e que ela havia solicitado que 

o acusado não saísse com a caminhonete devido ao seu estado de 

embriagues, porém ele não obedeceu.

 A testemunha Edileuza ao ser ouvida em juízo afirmou que o acusado 

quando bebe e não consegue mais dirigir para o veículo.

 O delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, dessa 

forma basta que a concentração de álcool encontrada no sangue do 

condutor seja maior que a determinada pela lei ou que através de 

testemunhas se comprove os sinais caracterizadores/indicadores da 

embriaguez para que o delito se configure, ou seja, o simples fato de que 

o agente expos risco a coletividade, já autoriza a reprimenda penal.

 Ressalto que neste autos tanto o resultado do teste de ingestão de bebida 

alcóolica e as testemunhas convergem para o fato de que o denunciado 

estava embriagado no momento de sua abordagem.

Dessa forma tem-se que os requisitos caracterizadores do art. 306, caput, 

do CTB, foram claramente demostrados. Ademais, o fato praticado é típico, 

não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou 

culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos art. 306, caput, 

da Lei Federal nº 9.503/97.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, para condenar ao réu Silvio Rodrigues de Mello, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

no art. 306, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código Trânsito 

Brasileiro).

 Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

 b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 

444 do STJ;

 c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta 

social nos autos, deixo de valorar;

 d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, 

nada tendo a valorar;

 e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais a espécie;

 g) Consequências: normais à espécie;

 h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa 

e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

 Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes, contudo, 

incide a agravante da reincidência haja vista execução de pena de N.U 

2940-63.2016.8.11.0011, na qual foi extinta a punibilidade da pena em 

23.11.2018. Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) meses e 11 (onze) 

dias-multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou 

diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 07 (sete) 

meses e 11 (onze) dias-multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir 

veículo automotor.

 VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do 

réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

REGIME INICIAL

 Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), 

mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, 

ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se 

mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena 

estabelecido.

 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de um 

salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de 

Execução Penal local, a saber:

Agência: 1320-X

Conta Corrente: 18913-8

CNPJ – 10437856/0001-82

Banco do Brasil

 DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, 

SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 01 (um) ano, 

oficie-se ao Detran/MT comunicando.

Ressalvo que a conversão por pena restritiva de direito somente é 

possível em relação a pena restritiva de liberdade. Assim, a pena 

acessória de proibição do direito de dirigir veículo automotor resta intacta 

conforme fixada.

DA FIANÇA

Houve arbitramento da fiança no valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro) reais, conforme fl. 13, a qual foi recolhida, à fl. 26.

 Assim, determino o perdimento em favor do Conselho da Comunidade.

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado:

 a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu;

 c) expeça-se guia de execução penal definitiva;

d) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena 

pecuniária, intimando-se o condenado para pagamento no prazo de 10 

dias, nos termos do art. 686 do CPP. Não efetuado o pagamento e não 

requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e 
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encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado para execução;

 e) condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

f) intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado pessoalmente, 

indagando a ele sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante 

termo, tudo a teor do art. 1.421 da CNGC/MT.

g) encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste nos 

antecedentes criminais do réu a pena imposta nesta sentença.

 h) intime-se o condenado para depositar sua CNH em juízo.

i) oficie-se ao DETRAN sobre o teor desta condenação.

Após, certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.

Publique-se e Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 258770 Nr: 1300-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson dos reis silva - 

OAB:19991/0

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Tendo em vista a tempestividade do recurso interposto, recebo-o, nos 

termos do artigo 597 do CPP, no efeito suspensivo e devolutivo.

Dê-se vista à acusação para que apresente as contrarrazões.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 261842 Nr: 2537-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Magno de Carvalho Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 1 - RELATÓRIO

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Elder 

Magno de Carvalho Jeronimo, haja vista a suposta prática do crime 

tipificado nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 28, 

caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

 Consta na denúncia que no dia 07.07.2018, por volta das 16h30min, nesta 

cidade, o denunciado foi avistado pela guarnição policial ingerindo bebida 

alcóolica em frente ao estabelecimento comercial “Lopes”, sendo que, 

posteriormente, em retorno pela avenida, os policiais militares o 

visualizaram e abordaram no momento em que estava pilotando uma 

motocicleta claramente sob o efeito da bebida alcóolica, devido aos sinais 

que o denunciado apresentava.

 Ademais, realizada a busca pessoal no acusado, foi encontrado em sua 

posse um papelote de pasta base de cocaína na capa de seu celular.

 Em sede policial o denunciado Elder Magno confessou que ingeriu a 

bebida e conduziu a motocicleta, bem como de que o entorpecente 

encontrado era para seu uso próprio.

 A denúncia foi recebida às fl. 63/66, e o denunciado citado à fl. 74, bem 

como apresentou resposta à acusação às fl. 75.

Durante a audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas as 

testemunhas, bem como procedido com o interrogatório do réu (fls. 83/86).

 O Ministério Público ofertou memorais finais, às fls. 87/94, pugnando pela 

condenação do acusado nos termos da inicial acusatória.

 Alegações finais da defesa às fls. 96/102, oportunidade em que fora 

pleiteada a absolvição do acusado do crime do art. 306 do CTB, alegando 

não haver provas, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a 

fixação da pena no mínimo legal.

 É o relatório. Decido.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

 Trata-se da Ação Penal proposta em face de Elder Magno de Carvalho 

Jeronimo, haja vista a suposta prática do crime tipificado nos artigos 306 

do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, na 

forma do artigo 69 do Código Penal.

 A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante 

(fl. 9), boletim de ocorrência (fls. 10/v), termo de constatação etílica (fl. 11) 

e provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

 A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

 O policial militar Bruno da Costa Soares, aduziu que no dia dos fatos o 

suspeito foi abordado enquanto pilotava uma moto e estava com sinais de 

que havia consumido bebida alcóolica. Após ser conduzido, na busca 

pessoal, foi localizado com o denunciado um papelote de pasta base de 

cocaína em seu celular.

 Nesse mesmo sentido, o policial militar Edclilson Moreira Velozo, afirmou 

que quando da abordagem do denunciado, foi constatado que esse 

apresentava visíveis sinais de embriaguez, concernentes em olhos 

vermelhos, odor etílico e fala alterada.

 Por fim, o réu confessou em juízo ter ingerido a bebida alcóolica e 

posteriormente ter conduzido sua motocicleta, bem como que o 

entorpecente encontrando com ele no momento da abordagem era de sua 

propriedade, para seu consumo próprio.

 Dessa forma tem-se que os requisitos caracterizadores do art. 306, 

caput, do CTB e o artigo 28 da Lei 11.343/06 foram claramente 

demostrados.

 Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu 

qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder 

criminalmente pelos art. 306, caput, da Lei Federal nº 9.503/97 e artigo 28 

a Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, para condenar ao réu Elder Magno de Carvalho 

Jeronimo, na prática do crime tipificado nos artigos 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro e do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, na forma do 

artigo 69 do Código Penal.

 3.1 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

 b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes pelo processo de 

código 236474, desta Comarca de Mirassol d’Oeste que transitou em 

julgado em 31.07.2018;

 c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta 

social nos autos, deixo de valorar;

 d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, 

nada tendo a valorar;

 e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais à espécie;

 g) Consequências: normais à espécie;

 h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 09 (nove) meses de detenção, com pagamento de 50 (cinquenta) dias 

- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

 Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão, 

a qual compenso com a agravante da reincidência haja vista ação penal 

de número 21492-85.2013.811.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, a qual 

transitou em julgado em 29.03.2016. Assim, fixo a pena provisória em 09 

(nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa e 01 (um) ano de 

pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou 

diminuição de pena, pelo que a torno concreta e definitiva em 09 (nove) 

meses de detenção, 50 (cinquenta) dias-multa e 01 (um) ano de pena de 
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proibição de dirigir veículo automotor.

3.2 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

 b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes pelo processo de 

código 236474, desta Comarca de Mirassol d’Oeste, que transitou em 

julgado em 31.07.2018;

 c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta 

social nos autos, deixo de valorar;

 d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, 

nada tendo a valorar;

 e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais à espécie;

 g) Consequências: normais à espécie;

 h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

 i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em 

vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando 

dependência.

j) Quantidade da substância: deixo de valorar tendo em vista a quantidade 

apreendida, descrito no boletim de ocorrência de fl. 03-verso.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em advertência sobre efeitos das drogas.

 Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão, 

a qual compenso com a agravante da reincidência haja vista ação penal 

de número 21492-85.2013.811.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, a qual 

transitou em julgado em 29.03.2016. Assim, fixo a pena provisória em 

advertência sobre efeitos das drogas.

 Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou 

diminuição de pena, pelo a que torno concreta e definitiva em advertência 

sobre efeitos das drogas.

 DO CONCURSO MATERIAL

 Considerando que o acusado, por mais de uma ação ou omissão, praticou 

dois crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, torno a pena 

concreta e definitiva em desfavor de ELDER MAGNO, no patamar de 09 

(nove) meses de detenção, 50 (cinquenta) dias-multa e 01 (um) ano de 

pena de proibição de dirigir veículo automotor, bem como a pena de 

advertência sobre efeitos das drogas.

 VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do 

réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

REGIME INICIAL

 Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), 

mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, 

ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se 

mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena 

estabelecido.

 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de um 

salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de 

Execução Penal local, a saber:

Agência: 1320-X

Conta Corrente: 18913-8

CNPJ – 10437856/0001-82

Banco do Brasil

 DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, 

SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 01 (um) ano.

Oficie-se ao Detran/MT comunicando.

Ressalvo que a conversão por pena restritiva de direito somente é 

possível em relação a pena restritiva de liberdade. Assim, a pena 

acessória de proibição do direito de dirigir veículo automotor resta intacta 

conforme fixada.

DA FIANÇA

Houve o deferimento do pedido e o réu ficou dispenso do pagamento de 

fiança, conforme decisão de fls. 63/66.

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado:

 a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu;

 c) expeça-se guia de execução penal definitiva;

d) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena 

pecuniária, intimando-se o condenado para pagamento no prazo de 10 

dias, nos termos do art. 686 do CPP. Não efetuado o pagamento e não 

requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e 

encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado para execução;

 e) condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

f) intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado pessoalmente, 

indagando a ele sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante 

termo, tudo a teor do art. 1.421 da CNGC/MT.

g) encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste nos 

antecedentes criminais do réu a pena imposta nesta sentença.

 h) intime-se o condenado para depositar sua CNH em juízo.

i) oficie-se ao DETRAN sobre o teor desta condenação.

Após, certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.

Publique-se e Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 263261 Nr: 3253-53.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Botelho de Carvalho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 SENTENÇA

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou Wagner Botelho de Carvalho Junior, já qualificado nos 

autos com fulcro no art. 234 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) c/c art. 306, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro).

Consta na denúncia que no dia 11.05.2018, por volta das 00h10min, nesta 

cidade e comarca, o denunciado supramencionado forneceu bebida 

alcóolica ao adolescente J. P. T., e também conduziu veículo automotor 

com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

substância etílica em concentração acima do permitido.

Segundo apurado, na data mencionada, durante ronda policial, a guarnição 

avistou o veículo de marca Chevrolet, modelo Prisma de placa NPI-4643, no 

qual estavam 04 (quatro) homens. Dada ordem de parada ao veículo, a 

equipe policial efetuou buscas pessoais nos passageiros, momento em 

que foi constatada a presença de um menor de idade entre os abordados, 

sendo que todos que se encontravam no veículo apresentavam sinais de 

embriaguez alcóolica, confirmado através do teste com etilômetro.

Quando questionado pelos policiais, o menor afirmou que Wagner lhe 

concedeu uma carona e durante o trajeto parou em um posto e comprou 

uma caixa de cerveja, que foi servida a todos os ocupantes do veículo.

Consta ainda que os policias localizaram mais 08 (oito) latas de cerveja, 

das quais 04 (quatro) estavam vazias.

O acusado foi preso em flagrante no dia 11.05.2018 (fl. 08) e solto no dia 

11.05.2018 (fl. 26).

A denúncia foi recebida no dia 20.07.2018 (fl. 41).

Citado à fl. 44, o denunciado apresentou resposta à acusação à fl. 45.

Durante audiência de instrução foram inquiridas testemunhas de acusação 

e defesa, bem como foi realizado interrogatório do acusado Wagner (fls. 

59/62).

Oferecidas alegações finais às fls. 63/70, o ilustre representante do MPE, 

após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente 

demonstrada a materialidade e autoria do delito, bem como a 

responsabilidade criminal do réu em relação ao delito previsto no art. 243 

da Lei nº 8.069/90, pugnando pela condenação nos termos da denúncia. 
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No que se refere ao art. 306, §1º, inciso I, do CTB, pugnou pela absolvição 

do réu em razão da ausência de materialidade.

Por sua vez, em sede de alegações finais (fls. 71/85), a defesa do réu em 

síntese, pugnou pela absolvição no que se refere ao art. 243 da Lei nº 

8.069/90, alegando erro de tipo, bem como pelo crime elencado no art. 

306, §1º, inciso I, do CTB, pela ausência de materialidade. 

Subsidiariamente, caso sobrevenha condenação, que seja aplicada a 

pena no mínimo legal, observando atenuante e fixando-se o regime 

prisional aberto.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de Wagner Botelho de Carvalho Júnior, 

anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

1. QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

Em análise ao presente feito, verifico que assiste razão o pedido 

apresentado pelo Ministério Público no sentido de absolver o acusado. Isto 

porque não há nos autos elementos comprovatórios acerca da 

materialidade delitiva.

Ao analisar os registros do teste com o etilômetro juntados à fl. 11, 

verifica-se que o nível constatado no teste realizado com réu se 

apresenta abaixo da concentração limítrofe estabelecida no art. 306, §1°, 

inciso I, do CTB, qual seja, igual ou superior a 0,3 miligramas por litro, 

incorrendo o denunciado em mera infração administrativa, motivo pelo qual 

acolho o pedido ministerial de fls. 63/70 e ABSOLVO o acusado Wagner 

Botelho de Carvalho Júnior da prática do crime descrito no referido artigo 

do Código de Trânsito Brasileiro.

 2. QUANTO AO DELITO DE ENTREGAR BEBIDA A ADOLESCENTE.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante 

(fl. 08), boletim de ocorrência e registro de etilômetro (fls. 09/11), termo de 

apreensão (fl. 17) e provas orais colhidas e fase inquisitiva e judicial.

 A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

A testemunha Thiago Rocha Camargo, subtenente da polícia militar, 

informou que avistaram o veículo do réu na avenida principal, fizeram a 

abordagem e constaram que haviam 04 (quatro) pessoas no veículo e 

algumas latas de cerveja. (conforme mídia audiovisual de fl. 62).

A testemunha Hikaro Tigre Ferreira, que estava presente no momento dos 

fatos, relatou que foi convidado pelo réu para ir a casa dele para um 

churrasco. Relatou ainda que, durante o evento, o menor J. P. T. o 

contatou pedindo carona para ir embora, oportunidade em que o réu se 

dispôs a levá-los até a cidade onde residem (São José dos Quatro 

Marcos). Ainda consta que o declarante, em depoimento policial, do dia 

15.05.2018, 03 (três) dias após os fatos, disse "que Wagner deu uma 

cerveja para cada um deles, inclusive para J. P. T., sem perguntar a idade 

de nenhum deles" (conforme depoimento de fl. 31 e mídia audiovisual de fl. 

62).

Outra testemunha arrolada aos autos e presente no dia do ocorrido, 

Mateus Áquilo Lourenção da Costa, disse em oitiva que foi convidado para 

o churrasco na casa do réu por Hikaro e quando estava indo embora J. P. 

T. pediu carona. Sendo questionado sobre outras questões, disse não se 

recordar muito dos fatos, mas em depoimento policial no dia 15.05.2018 

declarou "que Wagner deu uma cerveja para cada um" e em outro 

momento "que J. P. T. bebeu uma cerveja dentro do carro" (conforme 

depoimento de fl. 29 e mídia audiovisual de fl. 62).

 A vítima J. P. T. alegou em oitiva que o réu Wagner comprou as cervejas 

no posto e que ofereceu para todos no carro (conforme mídia audiovisual 

de fl. 62).

Por fim, o denunciado Wagner confirmou que passou no posto "Danúbio 

Azul", comprou as latinhas de cerveja e serviu a todos. Relatou ainda que 

não perguntou a idade de J. P. T. (conforme mídia audiovisual de fl. 62).

Portanto, restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A defesa, por sua vez, alega que a conduta adotada pelo réu foi 

ocasionada por uma falsa percepção da realidade, quando este acreditou 

que J. P. T., com 15 (quinze) anos na época dos fatos, era maior por suas 

características físicas, incorrendo em erro de tipo inevitável, nos termos 

no art. 20 do Código Penal.

No entanto, analisando as circunstâncias dos fatos e as provas 

encartadas nos autos, a tese apresentada pela defesa não se sustenta, 

considerando que conforme descrito inclusive pelo próprio réu, o mesmo 

entregou a bebida alcóolica a todos os ocupantes do veículo e, mesmo 

havendo ali pessoas aparentando ser menor de idade, este não se 

acautelou em perguntar a idade de nenhum deles.

Dessa forma tem-se que os requisitos caracterizadores do art. 243 do 

ECA foram claramente demonstrados.

 Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu 

qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder 

criminalmente pelo artigo supracitado.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expedida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu Wagner 

Botelho de Carvalho Júnior, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções previstas no art. 243 da Lei 8.069/90 (ECA) e o 

ABSOLVO do crime descrito no art. 306, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 

9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

 Atento ao dispositivo no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código 

Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme Súmula 

444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena em 02 

(dois) anos de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes. Incide, no 

entanto, a atenuante da confissão, contudo a pena já se encontra no 

mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do 

STJ. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos de detenção, com 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou 

diminuição de pena, pelo que torno concreta a definitiva em 02 (dois) anos 

de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

 VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do 

réu, fixo os dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas 

em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, "c" c/c art. 59 ambos do 

Código Penal, fixo o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o 

mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, consistente no pagamento de um 

salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade da 

execução penal desta Comarca descrita abaixo, bem como a prestação de 

serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas à razão de uma hora por 

dia de condenação, resultando, por isso, num total de 365 horas.

CONSELHO DA COMUNIDADE

Agência: 1320-X

Conta Corrente: 18913-8

CNPJ Nº: 10.437.856/0001-82

Banco do Brasil

DA FIANÇA

Houve recolhimento da fiança no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

conforme fl. 25.

Assim, determino o perdimento do valor supramencionado em favor do 

Conselho da Comunidade desta Comarca.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certifico o trânsito em julgado.

 Após o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 
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Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu;

c) expeça-se a guia de execução penal definitiva;

d) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, 

intimando-se o condenado para o pagamento no prazo de 10 dias, nos 

termos do art. 686 do CPP. Não efetuando o pagamento e não requerido o 

parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e 

encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado para execução;

 e) intime-se o condenado para o pagamento das custas processuais. Não 

efetuando o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se 

certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral 

do Estado para execução;

f) intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado pessoalmente, 

indagando a ele sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante 

termo, tudo a teor do art. 1.421 da CNGC/MT.

g) encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste nos 

antecedentes criminais do réu a pena imposta nesta sentença.

Após, certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.

Publique-se e Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 272152 Nr: 2951-87.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ferreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19.991/O

 DECISÃO

Vistos etc.

Verifico que as alegações aviadas em sede de resposta à acusação se 

confundem com o mérito da ação penal, não sendo este o momento 

adequado para a apreciação das referidas argumentações.

 Outrossim, verifico que nos autos não se vislumbram circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 415 e 

incisos do Código de Processo Penal.

 Assim, Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que 

possa impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 21/04/2020 às 16h15m, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 268922 Nr: 1312-34.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelcio Fernando Ferron, Walison Elias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

Walison Elias da Silva, vulgo “Pirulitona”, dando-o como incurso nas 

sanções previstas pelo artigo 157, §2º, II, do Código Penal; art. 244-B, do 

ECA; art. 330 e 329 do Código Penal em concurso de crimes; e Kelcio 

Fernando Ferron, dando-o como incurso nas sanções previstas pelo 

artigo 157, §2º, II, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito 

na peça inicial acusatória.

 Consta na denúncia que no dia 24 de abril de 2019, por volta das 

09h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Anísio”, 

neste Município de Mirassol d’Oeste/MT, os denunciados, em companhia 

da menor S.F.A., em concurso de pessoas, mediante violência e grave 

ameaça, exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram 

coisas alheias móveis do referido estabelecimento comercial, vitimando 

Wilson Rodrigues de Castro (70 anos).

 Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Walison Elias da Silva 

corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, quem 

seja, a adolescente S.F.A., bem como desobedeceu a ordem legal de 

funcionário público e, ainda, opôs-se à execução de ato legal, mediante 

violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo.

 Segundo restou apurado, o denunciado Walison Elias da Silva pegou 

emprestado o veículo do denunciado Kelcio Fernando Ferron, partícipe 

material do crime, e convidou a menor S.F.L. para roubar o “Bar do Anísio”.

Na ocasião dos fatos, Walison Elias da Silva e a adolescente S.F.L. 

entreram no “Bar de Anisio”, por volta das 09h20min e, assim que as 

demais pessoas que frequentavam o estabelecimento saíram, o 

denunciado anunciou o roubo dizendo “abre a gaveta e pega o dinheiro”, 

mostrando o simulacro de arma de fogo à vítima Wilson Rodrigues de 

Castro.

 O denunciado Walison continuou apontando o simulacro de arma de fogo 

para o rosto da vítima, dizendo “abre a gaveta para não morrer ninguém, 

momento em que a vítima entregou todo o dinheiro do caixa, consistente na 

quantia de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), além de R$ 43,00 

(quarenta e três reais) em moeda e 01 (uma) caneta esterográfica.

 Em seguida, quando estavam saindo do local, a menor ainda subtraiu 02 

(duas) garrafas de vinho.

 A polícia militar recebeu a informação via 190 e se dirigiu ao local dos 

fatos e após diligências, avistaram o veículo próximo ao colégio agrícola, 

ocasião em que deram ordem de parada, porém o denunciado Walison não 

obedeceu e continuou dirigindo o veículo.

 Quando os policiais finalmente conseguiram abordar o veículo, o 

denunciado Walison resistiu a prisão, opondo-se à execução do ato legal, 

sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Os acusados foram presos em flagrante delito na data dos fatos e na data 

de 25.04.2019, o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em 

flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 66/67).

 O acusado Kélcio Fernando Ferrão teve a sua prisão preventiva 

revogada (fl. 85).

 A denúncia foi recebida em 13.05.2019 (fl. 95), citados pessoalmente (fls. 

99 e 101), o acusado Walison Elias da Silva por intermédio de Defensor 

Público, apresentou defesa escrita (fls. 102/103). O acusado Kelcio 

Fernando Ferron, por intermédio de Defensor constituído, apresentou 

defesa escrita (fls. 105/106).

Por não ocorrer nenhuma hipótese prevista no art. 397 do Código de 

Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 

104).

 No decorrer da instrução processual em juízo foram inquiridas a vítima (fl. 

119), as testemunhas (todos à fl. 119, 129 e 148) e interrogado os 

denunciados (fl. 129).

Em alegações finais, sob a forma de memorais escritos (fls. 149/158), o 

representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, 

entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria do 

delito, bem como a responsabilidade criminal do denunciado Walison Elias 

da Silva, pugnando pela sua condenação nos termos da denúncia. Em 

relação do denunciado Kelcio Fernando Ferron, entendeu o representante 

do Ministério Público não estar comprovada a autoria delitiva, pugnando 

pela absolvição do denunciado.

 Por seu turno, a defesa do denunciado Walison Elias da Silva, em 

alegações finais, também sob a forma de memoriais escritos (fls. 157/160) 
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entendeu pela comprovação da materialidade e autoria do crime de roubo 

e corrupção de menores, bem como pela absolvição do denunciado em 

relação aos crimes descritos no art. 330, caput, do Código Penal e art. 

329, caput, do Código Penal.

 Por seu turno, a defesa do denunciado Kelcio Fernando Ferron, em 

alegações finais, também sob a forma de memoriais escritos (fls. 161/162) 

entendeu que não restou comprovada a autoria, pugnando pela absolvição 

do denunciado.

 É o relatório. Decido.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

 Cuida-se de ação penal pública em que se busca apurar a 

responsabilidade de Walison Elias da Silva, vulgo “Pirulitona”, e Kelcio 

Fernando Ferron, pelos delitos decritos na denúncia.

 2.1 – Do crime de roubo – art. 157 do Código Penal

2.1.1 – Da materialidade

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante 

(fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), termo de reconhecimento 

fotográfico (fl. 25), auto de apreensão (fl. 52), relatório policial (fls. 57/60) 

e termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

2.1.2 – Da autoria – Kelcio Fernando Ferron

A autoria delitiva em relação ao denunciado Kelcio não restou 

demonstrada, haja vista que as provas juntadas aos autos e os 

depoimentos colhidos em juízo não demonstraram a responsabilidade 

penal do acusado.

 Neste sentido, o Policial Marcos Vinicius da Silva ao ser ouvido em juízo 

afirmou que quando da abordagem do acusado Walison e da menor S. F. 

A., o acusado Kelcio não se encontrava no veículo e na posse dos 

produtos roubados.

 A vítima Wilson Rodrigues de Castro afirmou que o crime foi praticado 

pelo acusado Walison e pela menor S.F.A., não reconhecendo o acusado 

Kelcio como autor do crime.

Ademias, o policial Edclilson relatou que, quando da abordagem do 

acusado Walison, esse afirmou que Kelcio não sabia que o veículo seria 

utilizado na prática delitiva.

 Assim, não havendo provas quanto a autoria da prática delitiva, a medida 

a ser imposta é a absolvição do acusado Kelcio Fernando Ferron.

2.1.3 – Da autoria - Walison Elias da Silva

Em relação ao denunciado Walison Elias da Silva a autoria delitiva restou 

demonstrada, vejamos:

A testemunha Marcos Vinicius da Silva Oliveira, Policial Militar, afirmou que 

em rondas pelo Bairro Jardim São Paulo foi avistado o denunciado Kelcio 

próximo a uma residência conhecida como “boca de fumo”. Em abordagem 

ao acusado foi encontrado apenas um documento de um veículo fiat uno, 

sendo liberado o acusado. Posteriormente, houve a informação de que 

teria ocorrido um roubo no Bar do Anísio, bem como a informação de que 

os acusados seguiram rumo ao frigorífico desta comarca. Na busca pelos 

suspeitos do crime de roubo foi abordado o acusado Wallison juntamente 

com a menor S., os quais se encontravam no veículo indicado pela vítima. 

No momento da abordagem o acusado negou a prática do crime, contudo 

no interior do veículo foram encontrados os objetos do roubo.

 Neste mesmo sentido é o depoimento do policial Edclilson, o qual afirmou 

que os produtos do roubo foram encontrados no veículo que o acusado 

Walison estava.

A vítima Wilson Rodrigues de Castro relatou que no dia dos fatos o 

acusado Walison e a menor S. chegaram ao estabelecimento comercial e 

após os outros consumidores se retirarem do local, anunciaram o roubo 

apontando a arma de fogo. Destacou que os acusados pegaram moedas e 

aproximadamente R$ 170,00 (cento e setenta reais), bem como garrafa de 

vinho.

 O acusado ao ser ouvido em juízo confessou a prática do crime.

 Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em 

consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a 

credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e 

possibilitando a condenação pleiteada.

 Neste sentido:

“Os depoimentos de policias, desde que harmônicos com as demais 

provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, 

Enunciado Criminal 8).

Portanto, restam comprovadas materialidade a autoria delitiva.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder 

criminalmente pelos delitos descritos na inicial acusatória.

2.1.2 Do concurso de pessoas

Restou claro que o crime foi praticado em concurso de pessoas, haja vista 

os depoimentos da vítima prestado em sede inquisitorial e em juízo.

 Nesse sentido, a vítima Wilson Rodrigues de castro afirmou que o crime 

foi praticado pelo acusado Walison juntamente com e menor S.F.A., 

conforme depoimento já transcrito acima.

Assim, diante a prova produzida nos autos, é suficiente para que se 

reconheça a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

2.2 – Do crime de corrupção de menores – art. 244-B do ECA

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante 

(fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), relatório policial (fls. 57/60) e 

termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

Não restem dúvidas da configuração do crime tipificado no art. 244-B da 

Lei 8.069/90, uma vez que se trata de delito formal que independe da 

comprovação, de que a menor de idade, no caso, adolescente, tenha sido 

efetivamente corrompida, bastando a participação no evento delituoso, o 

que, como visto acima, encontra-se plenamente comprovado.

 Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Ademais, o acusado ao ser ouvido em juízo afirmou que a adolescente 

praticou o crime com esse.

 Destarte, é procedente o pedido contido na presente ação penal pública 

promovida pelo Ministério Público.

2.3 – Do crime de desobediência – art. 330 do Código Penal

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante 

(fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), relatório policial (fls. 57/60) e 

termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

O delito de desobediência se consuma tão logo o infrator viola direta e 

frontalmente a ordem da Autoridade competente, como também ao 

embaraçar, impedir ou dificultar a sua efetivação de modo deliberado.

 No caso, os policiais Marcos Vinicius da Silva Oliveira, Edclilson Moreira 

Velozo e Paulino Marques de Moraes são uníssonos em afirmar que o 

acusado Walison, quando de sua abordagem, estava muito exaltado e 

aduzia que ninguém iria tocar nele, que não tinha nada de errado, não quis 

deitar no chão e não quis colocar a mão na cabeça, havendo necessidade 

do uso de força policial para proceder com a sua apreensão.

 Tais fatos se subsumem ao tipo penal descrito no art. 330 do Código 

Penal, o que impõe a condenação do réu pela prática deste delito.

Pelo exposto, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria 

delitiva.

 Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu 

qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder 

criminalmente pelos delitos descritos na inicial acusatória.

2.4 – Do crime de resistência – art. 329 do Código Penal

 Não restou comprovado que o acusado tenha praticado o delito em 

questão, haja vista que não ficou caracterizada oposição positiva a 

execução do ato legal mediante violência ou grave ameaça, conforme 

depoimentos transcritos acima.

 Neste sentido, vê-se pelos depoimentos dos policiais que abordaram o 

acusado, que esse empregou apenas resistência passiva, isto é não quis 

deitar no chão e não quis colocar a mão na cabeça.

 Assim, não há que se imputar ao acusado o delito em questão, já que a 

sua conduta se subsumi ao delito de desobediência.

 Pelo exposto, não havendo provas quanto a autoria da prática delitiva, a 

medida a ser imposta é a absolvição do acusado Walison Elias da Silva em 

relação co crime de resistência.

2.5 – Concurso de crimes

Quanto ao concurso de crimes, verifico que, em relação aos crimes de 

roubo e corrupção de menores, os crimes foram praticados em um mesmo 

contexto fático, o que se considera a existência de apenas uma ação, que 

conclui ao concurso formal de crimes.

 Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no art. 157, 

§2º, II do Código Penal c/c art. 244-B, caput, do ECA, na forma do art. 70 

do CPP.

 De outro lado, os referidos crimes (roubo majorado e corrupção de 

menores) foram praticados em concurso material com o crime descrito no 

art. 330 do Código Penal, isto é, na forma do art. 69, também do Código 

Penal.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder 
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criminalmente pelos fatos praticados.

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

CONDENAR Walison Elias da Silva, como incurso nas sanções do art. 157, 

§2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art.70 do Código 

Penal, e art. 330, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com os 

demais crimes;

ABSOLVER Kelcio Fernando Ferron da imputação da prática do crime 

descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, 

V e VII do CPP.

ABSOLVER Walison Elias da Silva da imputação da prática do crime 

descrito no art. 329 do Código Penal, com fundamento no art. 386, V e VII 

do CPP.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

4.1 – Do crime de roubo e corrupção de menores

Para fins de dosimetria, destaco que o acusado realizou os crimes de 

roubo majorado em concurso formal com o crime de corrupção de 

menores (art. 244-B do ECA).

 Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições 

desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave e em 

seguido aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no 

patamar de 1/6 por se tratar de 02 (dois) fatos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a 

condenação na ação penal de cód. 171540, desta comarca, transitada em 

julgado em 22.10.2018;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o denunciado praticou o 

crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, isto é, em face do Sr. 

Wilson Rodrigues de Castro;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 

96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão e 

a agravante da reincidência, a qual prepondera em relação a atenuante, já 

que se trata de réu multireincidente, conforme orientação jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO 

DUPLAMENTE MAJORADO. RÉUS MULTIRREINCIDENTES ESPECÍFICOS. 

COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE 

ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO 

DESMUNICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. WRIT NÃO 

CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. No julgamento do 

Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 

10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as 

especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da reincidência". 4. O concurso entre 

circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em 

afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou 

diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu 

multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante 

prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua 

compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em 

estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da 

proporcionalidade. Precedentes. (...) (HC 376.263/DF, Rel. Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 

21/11/2016). (...) (HC 392.551/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017 - destaquei).

Enunciado 02 do TJMT “A reincidência específica ou a multirreincidência 

podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Assim, em razão da preponderância da agravante da reincidência 

(acusado com 02 condenações transitadas em julgado nas ações penais 

de cód. 233676 (transita em julgado em 15.04.2016) e ação penal de cód. 

258681 (transitada em julgado em 01.10.2018), todas desta comarca de 

Mirassol d’Oeste/MT), fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 18 

(dezoito) dias de reclusão, com o pagamento de 105 (cento e cinco) 

dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Incide, porém, a 

causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. 

Assim aumento a pena de 1/3, passando a dosa-la em 08 (oito) anos e 24 

(vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 140 (cento e 

quarenta) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, que no presente caso 

reconhecida a ocorrência de dois crimes sendo os fatos comprovados em 

todo conjunto probatório, conforme acima mencionado, razão pela qual 

aumento em 1/6, passando a dosá-la em 09 (nove) anos, 04 (quatro) 

meses e 28 (vinte e oito) de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) 

dias-multa.

4.2 – Do crime de desobediência

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a 

condenação na ação penal de cód. 171540, desta comarca, transitada em 

julgado em 22.10.2018;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não foram graves;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com o pagamento de 53 

(cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes, incide a 

agravante da reincidência, haja vista condenações transitadas em julgado 

nas ações penais de cód. 233676 (transita em julgado em 15.04.2016) e 

ação penal de cód. 258681 (transitada em julgado em 01.10.2018), todas 

desta comarca de Mirassol d’Oeste/MT), razão pela qual fixo a pena 

provisória em 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias, com o pagamento 

de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e de aumento da 

pena. Razão pela qual fixo a pena em 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) 

dias de detenção, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

4.4 – Do concurso de crimes

Tendo em vista que o acusado Walison Elias da Silva praticou os delitos 

tipificados no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, em 

concurso formal, e art. 330 do Código Penal, em concurso material, 

somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno definitiva a pena 

do réu em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) de 

reclusão e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, bem como em 07 

(sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época do fato delituoso.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas 

em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” c/c art. 59, ambos 

do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, considerando 

o quantum de pena fixado e a verificação da reincidência.

Encontram-se presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, de 

modo que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade. Ora, se antes, 

com indícios suficientes de autoria e materialidade foi possível se decretar 

a prisão preventiva do sentenciado, agora, com provas, não seria lógico 

determinar sua soltura, devendo-se levar em conta ainda, para a garantia 

da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime, já que o 

denunciado praticou o ilícito em face de pessoa idosa, bem como o risco 

da reiteração da conduta criminosa, já que se trata de condenado 
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multireincidente.

 Determino a remessa dos autos ao gestor judiciário para fins de detração 

penal do tempo em que o reeducando cumpriu de prisão cautelar.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

nos termos do art. 44 do CP, em razão dos antecedentes criminais do 

condenado, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da 

pena.

INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Deixo de fixar indenização mínima à vítima prevista no artigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal, uma vez que não houve pedido nesse 

sentido.

DOS BENS APREENDIDOS

Os bens apreendidos já foram restituídos (fl.22).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Tendo em vista que o condenado se encontra preso preventivamente, 

expeça-se guia de execução penal provisória e junte-se ao processo de 

execução penal de NU 0004108-03.2016.8.11.0011, em tramite nesta 

Comarca de Mirassol d’Oeste/MT.

Certificado o trânsito em julgado:

 a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu;

 c) expeça-se a guia de execução penal;

d) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena 

pecuniária, intimando-se o condenado para pagamento no prazo de 10 

dias, nos termos do art. 686 do CPP;

e) Intime-se o condenado para o pagamento das custas processuais. Não 

efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão 

da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado 

para execução;

 f) Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado, 

pessoalmente, indagando a ela sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, tudo a teor do art. 1.421 da CNGC/MT.

g) encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste nos 

antecedentes criminais do réu a pena imposta nesta sentença.

 Após, certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.

Publique-se, Registre-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 269586 Nr: 1625-92.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Defensoria Pública de Mirassol D´Oeste - 

OAB:, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia, para PRONUNCIAR o acusado, 

RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, e 

encaminhá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca pelos 

delitos do art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou 

a defesa do ofendido), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1° 

Fato) e artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (emboscada e recurso 

que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra mulher) c/c §2°A, inciso I 

(violência doméstica e familiar), do Código Penal.Intimem-se o réu, MPE e a 

Defesa.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao representante do 

Ministério Público e a Defesa para os fins do disposto no art. 422 do 

Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) dias 

cada.Encaminhem-se os documentos solicitados pelo perito à fl. 150, no 

campo discussão, à autoridade policial local para que providencie a 

remessa à POLITEC, juntamente com a vítima Halif, para a realização de 

laudo de exame de corpo de delito complementar. Após voltem-me 

imediatamente conclusos.P.R.I.C.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263801 Nr: 3525-47.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059

 Impulsiono os presentes autos intimado a douta advogada para 

apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 3178-77.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 Dessa forma, designo o dia 14/01/2020 às 15h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273744 Nr: 3759-92.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Gregório Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18566

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, em cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c o Provimento 52/2017-CGJ, impulsiono os presentes autos ao 

douto advogado a fim de apresentar resposta à acusação no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273046 Nr: 3415-14.2019.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Krutsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 DESPACHO

Vistos etc.

 1. Nos termos da legislação vigente, a carta precatória deverá preencher 

os seguintes requisitos: a) a indicação dos Juízos de origem e de 
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cumprimento do ato; b) cópia da denúncia ou queixa-crime; c) em sendo o 

caso de interrogatório, cópia do interrogatório policial; d) em sendo o caso 

de inquirição de testemunhas, depoimento policial; e) resposta à acusação 

ou defesa preliminar; f) o nome da pessoa responsável, pelo pagamento 

das despesas processuais; g) guia de recolhimento, comprovando o 

pagamento, caso a precatória não seja um dos casos indicados no item 2 

deste despacho; h) o encerramento com a assinatura do Juiz.

2. As cartas precatórias serão distribuídas independentemente de preparo 

quando se tratar de ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, 

infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal 

de custas prévias.

3. No caso em análise, verifica-se que a precatória tem como objetivo o 

interrogatório do réu Daniel Krutsch, bem como houve o preenchimento 

dos requisitos dispostos no item 1.

 4. Destaco que se trata de ação penal pública; consta os documentos 

necessários.

 5. Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de 

interrogatório do denunciado para o dia 04/02/2020 às 13h45min.

6. Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

7. Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 8. Alcançada a finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à origem, com as 

homenagens de estilo.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 273643 Nr: 3711-36.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSADABE CHAVES 

CAETANO - OAB:22515/O

 . Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de José de Jesus Silva, mantendo-se a decisão anterior 

(deliberação da preventiva) pelos próprios fundamentos.II – DO RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITOReexaminando a questão decidida, verifico que 

assiste razão ao Ministério Público, haja vista que a vítima (fl. 51) informou 

que está sendo ameaçada pelo acusado, fato que demonstra interesse na 

persecução penal. Neste sentido, a representação da vítima prescinde de 

formalidade legal, bastando apenas que essa demonstre interesse na 

persecução penal, .Não cabe a absolvição quando as provas sobre a 

autoria e materialidade sobejam dos autos, inclusive do depoimento da 

vítima da violência doméstica, que pode ser considerado quando 

corroborado por outras provas.A representação da ofendida, enquanto 

condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, 

prescinde de rigor técnico, bastando que fique demonstrada a inequívoca 

intenção da vítima em processar o ofensor.(TJMT. N.U 

0003856-19.2010.8.11.0008, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 

16/02/2016)Assim, retrato da decisão de fls. 54/55, a fim de receber 

integralmente a denúncia formulada pelo Ministério Público.Cite-se e 

intime-se o réu para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, oportunidade em que poderá arguir preliminares, alegar tudo o 

que interessar à sua defesa, as provas que pretende produzir, e, 

inclusive, arrolarem até o máximo de 08 (oito) testemunhas, 

qual i f icando-as e requerendo as suas int imações,  se 

necessário.Quedando-se inerte, desde que pessoalmente citado, ou 

acaso compareça para informar que não possui condições de constituir 

advogado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública Estadual para 

defendê-lo, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias 

para apresentar resposta à acusação. III – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISCientifique-se a Defesa e a Acusação do indeferimento do pedido 

de revogação da prisão preventiva. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273046 Nr: 3415-14.2019.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Krutsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do denunciado para o dia 04/02/2020 às 13h45min.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245066 Nr: 575-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo de Oliveira Assis - 

OAB:11.826

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINETE OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO, Cpf: 03292373140, Rg: 2124885-0, Filiação: Sebastiana 

Oliveira do Nascimento e Manoel Otilio do Nascimento, data de nascimento: 

21/09/1982, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, revendedora 

de tapetes e avon, Telefone (065)9624-3110. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

denúncia para o fim de CONDENAR a ré CLAUDINETE OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO, devidamente qualificada nos autos, pela prática do delito de 

inscrito no artigo 180, caput, do Código Penal. Passo a dosar a pena a ser 

aplicada a ré, nos termos do art. 68 do Código Penal. A pena para o delito 

previsto no art. 180, caput, do CP é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos, e multa.Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do 

Código Penal, infiro que:a) A culpabilidade da acusada normal à espécie;b) 

A ré não possui maus antecedentes;c) Inexistem elementos para se aferir 

sua conduta social;d) Da mesma forma, não constam informações 

específicas sobre a personalidade da acusada;e) As circunstâncias do 

delito devem ser tidas como normais à espécie;f) O motivo do delito deve 

ser tido como normal à espécie;g) As consequências do crime são 

normais à espécie;h) O comportamento da vítima não influenciou na prática 

do delito.Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em seu mínimo 

legal, conforme pena base já fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de 

aumento ou diminuição de pena, desta feita, fixo a pena definitiva em 01 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por entender 

necessária e suficiente para a reprovação do crime.Em cumprimento ao 

disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo a ré o regime 

aberto para o início do cumprimento da pena.A acusada faz jus à 

substituição prevista no art. 44 do Código Penal, pois a pena privativa de 

liberdade que lhe foi cominada não ultrapassa 04 (quatro) anos, o crime 

em testilha não foi perpetrado mediante violência e grave ameaça (inciso 

I), não é ela reincidente (inciso II), estando demonstrado nos autos que a 
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substituição é suficiente para a repressão do seu comportamento faltoso 

(inciso III), assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada, por 

duas penas restritivas de direito, a serem especificadas em audiência 

admonitória designada para este fim perante o Juízo das Execuções 

Penais.Deixo de conceder a acusada a suspensão condicional da pena 

em virtude do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal.Noutra seara, 

deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização civil, já que não 

houve postulação na peça inicial nesse sentido, nem discussão acerca 

desse pleito no decorrer do processo, cujo eventual arbitramento 

infringiria os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do 

devido processo legal, a produzir iniquidade e arbitrariedade que não se 

coadunam com o precípuo fim da atividade jurisdicional de pacificação 

social.Deixo de condenar a acusada em custas processuais, porventura 

existentes.Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, 

intime-se a vítima sobre o teor desta sentença.Após o trânsito em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, IV, da Constituição da República), 

forme-se o PEP e remeta-o à Vara de Execução Penal, escrevendo-se o 

nome da ré no rol dos culpados.Publique-se e Cumpra-se. Dispensado o 

Registro, nos termos do art.317, §4º da CNGC/MT.Mirassol D’Oeste/MT, 03 

de junho de 2019.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jaqueline Silveira Alves, 

digitei.

Mirassol D'oeste, 08 de janeiro de 2020

Luiz Flávio dos Reis Lemes Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 271288 Nr: 2517-98.2019.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Teixeira da Silva, Daiane Rodrigues 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcos antonio dos santos 

- OAB:24501

 DECISÃO

Vistos etc.

Verifico que as alegações apresentadas em sede de resposta à 

acusação se confundem com o mérito da ação penal, não sendo este o 

momento adequado para a apreciação das referidas argumentações.

 Outrossim, verifico que nos autos não se vislumbram circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 415 e 

incisos do Código de Processo Penal.

 Assim, Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que 

possa impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 04/08/2020, às 15h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258556 Nr: 1187-03.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, onde 

negou-se provimento ao recurso interposto pela defesa, expeça-se guia 

definitiva do apenado nos termos da sentença de fls. 99/101.

 Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 3178-77.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando a ausência das testemunhas arroladas para a audiência de 

instrução e julgamento realizada em 14.01.2020, designo nova data para 

realização do feito para o dia 11/02/2020, às 18h00min.

Intime(m)-se as testemunhas porventura arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso (s).

 Defiro o pedido da defesa quanto a dispensa do interrogatório da ré 

Lizandra Oliveira Santana.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 268920 Nr: 1310-64.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maristela Leão da Silva, Ronaldo Fragoso de 

Lorena, Walison Elias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pleito de fl. 194.

Desse modo, expeça-se carta precatória ao Juízo de Cáceres/MT para a 

oitiva da testemunha Maria Leonilda Aguiar.
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 Em relação à vítima Gabriel da Silva, intime-se a genitora desse para que 

apresente informações acerca de sua localização, informando nome 

completo e contato telefônico do tio com quem ele reside, mencionado na 

certidão de fl. 186.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 269586 Nr: 1625-92.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Defensoria Pública de Mirassol D´Oeste - 

OAB:, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 DECISÃO

Vistos etc.

 Tendo em vista a determinação proferida no HC n. 

1000377-73.2020.8.11.0011 da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, passo a reanálise da necessidade da 

manutenção da prisão preventiva ou a possibilidade do pronunciado 

recorrer em liberdade.

O art. 316 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá revogar 

a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo 

para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem.

No caso em análise o pronunciado Ronaldo José Souza de Oliveira teve a 

sua prisão preventiva decretada na data de 13.04.2019 e se encontra 

custodiado desde a data de 28.05.2019.

 Observa-se que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença 

de indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos crimes de 

feminicídio consumado e homicídio tentado.

 Conforme exposto na decisão de pronúncia de fls. 237/247, a 

materialidade do delito restou devidamente demonstrada.

 Por sua vez, há indícios de que o pronunciado tenha sido o autor do 

delito.

A prisão preventiva do denunciado já foi matéria de análise nos autos na 

data de 16.09.2019, onde decidiu-se pela manutenção da segregação 

cautelar, bem como o denunciado foi pronunciado nos termos da exordial 

acusatória, na data de 06.01.2020.

 Assim, verifica-se que ainda se encontram presentes nos autos os 

requisitos ensejadores da prisão preventiva constante no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, vez que a segregação desse se faz 

necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

 Nestes termos, a periculosidade do agente restou demonstrada nos 

indícios constantes nos autos, haja vista que esse apresenta histórico de 

violência doméstica, ainda contra a mesma vítima deste feito, e, da mesma 

forma, na maneira de como se deram os fatos até aqui apurados, restando 

evidenciado que a liberdade do acusado ensejaria nesse momento 

processual, perigo para a ordem social e para a conveniência da instrução 

penal.

Do mesmo modo, a medida cautelar faz-se necessária até mesmo para 

assegurar a integridade das testemunhas que serão inquiridas 

posteriormente.

 Ademias, no tocante a garantia da aplicação da lei penal, deve-se 

considerar que o acusado ficou foragido por alguns dias após o 

cometimento do suposto delito, somente vindo a se apresentar em juízo em 

data posterior à ordem de sua prisão, o que pressupõe que, estando o 

denunciado em liberdade nessa fase processual, poderá adotar a mesma 

conduta.

 Diante do exposto, considerando que não há nenhum fato novo que 

enseja a revogação da prisão preventiva desde a análise anterior 

proferida nestes autos, estando presentes os requisitos do artigo 312 do 

CPP, bem como que o denunciado já foi pronunciado, aguardando o 

transcurso do prazo recursal para a designação de data de Tribunal do 

Júri, a segregação cautelar do denunciado é medida que permanece neste 

feito.

 Assim, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor Ronaldo 

José de Souza de Oliveira.

 II – Das disposições finais

Aguarde-se o transcurso do prazo recursal, bem como cumpra-se, 

integralmente, a decisão de pronúncia.

 Dê-se ciência ao MPE e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 264216 Nr: 3707-33.2018.811.0011

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CONCEIÇÃO - OAB:

 Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro de 2020, às 15h26min na sala de 

Audiências da Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, Estado de Mato Grosso, sob a presidência da MMª. Juíza de 

Direito Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, procedeu-se o pregão das 

partes, em seguida a audiência de custódia. Ausente o Ministério Público 

Substituto que pugnou à assessoria por telefone por vista dos autos.

Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, a MMª. Juíza de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado que 

teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor, 

passando a qualificá-lo, conforme mídia audiovisual.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MMª. Juíza de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Dada a palavra à defesa: Sem requerimentos, por ora.

 Em seguida, MMª. Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão: (I) 

Considerando a ausência momentânea da DPE, nomeio o Dr. Nilson Tomaz 

da Silva Júnior para, até o retorno do Defensor Público desta Comarca, 

atue o feito, pugnando o que de direito, fixando o valor de 2 (duas) URHs, 

tomando como base o valor da data atual. (II) Ao MPE, consoante pugnado. 

Após, CONCLUSOS. Saem os presentes intimados.”

Encerrado às 15h31min, eu Mirela Damacena (Estagiária) o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 230111 Nr: 1885-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio André da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106, ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - OAB:17061

 DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão de fl. 516, na qual cancelou o ato designado, 

designo a data de29/09/2020, às 08h00min, para a sessão extraordinária 

de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Proceda-se à intimação pessoal dos jurados, das testemunhas de 

acusação e de defesa, e do réu, expedindo-se cartas precatórias, se 
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necessário, para que compareçam à sessão extraordinária de julgamento 

pelo Tribunal do Júri designada nesta decisão.

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Expeçam-se os ofícios necessários à requisição de reforço policial de 

modo a garantir a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as 

exigências da CNGC.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a defesa do réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão retro, o qual negou 

provimento ao recurso ministerial, determino o cumprimento integral das 

disposições da sentença de fls. 205/207.

 Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98437 Nr: 5398-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeire Barros Monteiro De 

Lamônica Freire - OAB:4.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Processo n. 5398-22.2016.811.0086 - Código n. 98437.

Vistos, etc.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT, 8 de janeiro de 2020.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94194 Nr: 2544-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda., Pedro 

Henrique de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeire Barros Monteiro 

De Lamônica Freire - OAB:4.497

 Processo n. 2544-55.2016.811.0086 - Código n. 94194.

Vistos, etc.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos à Central de Arrecadação para a cobrança das 

custas (sentença de fls. 72-73).

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT, 8 de janeiro de 2020.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 125603 Nr: 255-47.2019.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Franscisco Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartorio de 1º Oficio da Comarca de Nova 

Mutum MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA PERES DOS SANTOS - 

OAB:31929/GO, JOSÉ HUMBERTO ANDRADE SILVA - OAB:33958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, demonstrada a separação de fato do casal à data da aquisição 

do imóvel pelo suscitante ARISTIDES FRANCISCO BRAGA, a 

incomunicabilidade do bem é medida que se impõe, razão pela qual julgo 

procedente a dúvida para que seja lavrada a respectiva escritura de 

compra e venda, dispensando-se as exigências exaradas na nota de 

devolução 011633 do 1º SERVIÇO REGISTRAL DE NOVA 

MUTUM-MT.Intimem-se.Sem custas, eis que procedente a dúvida.Após, 

nada sendo requerido, arquive-se.Nova Mutum/MT, 8 de janeiro de 

2020.Luciana de Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 131274 Nr: 3226-05.2019.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ayslan Moraes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:MT 8.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3226-05.2019.811.0086 - Código n. 131274.

Vistos, etc.

Considerando a decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA no Processo nº 004/2017 - CIA 

0134921-54.2016.8.11.0000, quanto a Lei nº 4.547, de 27 de dezembro de 

1982, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual, o processo 
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administrativo e outras providências, a qual veda a restituição de valores 

da taxa judiciária em qualquer caso, in verbis:

Art. 17. Os contribuintes dos tributos estaduais tem direito, 

independentemente de prévio protesto à restituição total ou parcial do 

tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes 

casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o 

devido, em face da legislação tributária aplicável, ou de natureza ou 

circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 

aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 

conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação, ou rescisão de decisão condenatória.

Parágrafo único. A taxa judiciária em caso algum poderá ser restituída. 

(grifei)

REVOGO a decisão de fl. 28 e, considerando a certidão do Cartório 

Distribuidor à fl. 27, DEFIRO apenas o pedido de restituição das Custas 

Judiciais, nos termos postulados pelo Requerente.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação e, 

uma vez efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 9 de janeiro de 2020.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002520-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS (REQUERENTE)

NELSON ROMAN ROSS (REQUERENTE)

RAFAEL ROMAN ROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO LUIZ BERTEI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

DENIZ ESPEDITO SERAFINI OAB - MT5398-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002520-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL ROMAN ROSS, NELSON ROMAN ROSS, 

WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS REQUERIDO: CLEO LUIZ BERTEI 

Vistos, etc. Ante o noticiado no Id. 26383413, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 04 de março de 2020, às 14h00mim. 

Intime-se a testemunha no endereço indicado. Comunique-se ao Juízo 

Deprecante. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 12 de 

dezembro de 2019. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002370-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

MODELO CONTRARRAZÕES Nos termos da legislação vigente e dos 

artigos 1.002 e 1.691, XVI da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seus advogados, para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC. Nova Mutum,8 de 

janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000590-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

R. J. D. S. (REQUERENTE)

EMANUEL JOSE FIGUEIREDO DA PAIXAO (REQUERENTE)

JOICENIL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIANO FABRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROSÁRIO OESTE (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,8 de janeiro de 

2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,8 de janeiro de 

2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002363-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 
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MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

fique ciente da certidão de ID 27662845, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,8 de janeiro de 2020. 

ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001858-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALBERTO PASA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001858-41.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: RAFAEL ALBERTO 

PASA Vistos, etc. De proêmio, é possível notar que a parte Requerente 

não anexa o comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para fins de juntar comprovante do recolhimento das 

custas processuais. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

06 de dezembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002644-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLEVIO BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1002644-85.2019.8.11.0086. EXEQUENTE: 

OLEVIO BRANCALIONE EXECUTADO: ARROZEIRA SOMAR LTDA Vistos, 

etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, 

cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 

1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao 

oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a 

parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial de justiça 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de mandado. O 

cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Caso solicitado, desde logo defiro a expedição 

de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 05 de dezembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002793-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA ELISA FACCIO (EXECUTADO)

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1002793-81.2019.8.11.0086. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ARROZEIRA SOMAR LTDA, 

MARTA ELISA FACCIO Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes 

do Código de Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade 

(artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo 

estabelecido, proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, 

com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos 

atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel. Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de 

diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

não cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á 

na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso solicitado, 

desde logo defiro a expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 05 de dezembro de 2019. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002948-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BUENO FIGUEIREDO (INVENTARIANTE)

DANILO DINIZ FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002948-84.2019.8.11.0086 

INVENTARIANTE: MAICON BUENO FIGUEIREDO REQUERENTE: DANILO 

DINIZ FIGUEIREDO INVENTARIADO: EDSON SILVA FIGUEIREDO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por Maicon Bueno Figueiredo e 

Danilo Diniz Figueiredo, por ocasião do falecimento de Edson Silva 

Figueiredo. Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, em consonância 

com o art. 98, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo das 

determinações supra, NOMEIO como inventariante Maicon Bueno 

Figueiredo. Intime-se para que preste compromisso em 05(cinco) dias e, 

as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em 

conformidade com o art. 620 do NCPC. Na mesma oportunidade, devem 

ser aportadas aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal. Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser acostado plano de partilha amigável (art. 651, 

NCPC). CITEM-SE, após, os interessados não representados, bem como 

os herdeiros elencados na exordial, se for o caso, bem como a Fazenda 
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(art. 626 NCPC), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

NCPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do NCPC), manifestando-se expressamente. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações e digam em 10 (dez) dias (art. 

637 do NCPC). Se concordes, ao cálculo e, após, digam, em 05 dias (art. 

638 do NCPC). Após, conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 05 de dezembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002669-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002669-98.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA RÉU: 

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança, ajuizada por Triunfante Matogrossense de alimentos 

Ltda., em face de M. R. Olando e Cia Ltda., todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Recebo a inicial e os documentos que a 

acompanham. Nos termos do art. 334, §4º, inciso I e seguintes do Código 

de Processo Civil, designo o dia 09 de março de 2020, ás 16h00min 

(Horário Oficial do Mato Grosso), para audiência de conciliação pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se o Requerido, no endereço disposto na 

inicial, bem como notificando-as para comparecer à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à 

presente ação, no prazo legal, e nos ditames do art. 335 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do 

art. 344 do Código de Processo Civil. Tratando-se de carta precatória, fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, 

“caput”, do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da 

contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos: 1. Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Por fim, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 05 de dezembro de 2019. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002669-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002669-98.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA RÉU: 

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança, ajuizada por Triunfante Matogrossense de alimentos 

Ltda., em face de M. R. Olando e Cia Ltda., todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Recebo a inicial e os documentos que a 

acompanham. Nos termos do art. 334, §4º, inciso I e seguintes do Código 

de Processo Civil, designo o dia 09 de março de 2020, ás 16h00min 

(Horário Oficial do Mato Grosso), para audiência de conciliação pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se o Requerido, no endereço disposto na 

inicial, bem como notificando-as para comparecer à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à 

presente ação, no prazo legal, e nos ditames do art. 335 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do 

art. 344 do Código de Processo Civil. Tratando-se de carta precatória, fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, 

“caput”, do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da 

contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos: 1. Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Por fim, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 05 de dezembro de 2019. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003165-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEANDRO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENDRICK BALTHAZAR XAVIER OAB - DF25669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA GUMES FERNANDES (REQUERIDO)

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003165-30.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL LEANDRO PINHO REQUERIDO: AIDA GUMES 

FERNANDES, MAURICIO AGOSTINHO BORSATO Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002835-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDI FERREIRA DA SILVA 38464470134 (EXECUTADO)

VALDI FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002835-33.2019.8.11.0086 
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EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: VALDI 

FERREIRA DA SILVA 38464470134, VALDI FERREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002834-48.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO COSTA BEBER - ME (EXECUTADO)

GERALDO COSTA BEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002834-48.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: GERALDO 

COSTA BEBER - ME, GERALDO COSTA BEBER Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e encargos 

indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a execução, 

intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não 

pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou 

arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002836-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. DE MATTOS GREGORIO - ME (EXECUTADO)

DAVY MARCELO DE MATTOS GREGORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002836-18.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: D. M. DE 

MATTOS GREGORIO - ME, DAVY MARCELO DE MATTOS GREGORIO 

Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002864-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. B. DO CARMO ROSIAK - ME (EXECUTADO)

ROSELAINE APARECIDA BATTU DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002864-83.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: R. A. B. DO 

CARMO ROSIAK - ME, ROSELAINE APARECIDA BATTU DO CARMO 

Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002781-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES & VILA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCIELLI APARECIDA VILA (EXECUTADO)

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002781-67.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: SOARES & 

VILA LTDA - ME, FRANCIELLI APARECIDA VILA, JOAO LUIS VILAS BOAS 

SOARES Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1002866-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYNI NARRIE ROLDAO - ME (EXECUTADO)

MAYNI NARRIE ROLDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002866-53.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: MAYNI 

NARRIE ROLDAO - ME, MAYNI NARRIE ROLDAO Vistos, etc. Cite-se a 

parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Não 

efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. 

Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002863-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO DE SOUZA & RAMALHO DE OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEVAIR CARMO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002863-98.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: CARMO DE 

SOUZA & RAMALHO DE OLIVEIRA LTDA - ME, ADEVAIR CARMO DE 

SOUZA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002870-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RENNER (EXECUTADO)

GILBERTO RENNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002870-90.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: GILBERTO 

RENNER, GILBERTO RENNER Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na 

forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

juros, multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição 

inicial ou garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte 

Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar 

Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o 

débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de 

bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, 

dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002854-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO MUTUM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LOURISVALDO DE SOUSA CAVALCANTE (EXECUTADO)

SANDRA DEISI ZANETTE MENGATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002854-39.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ELETRO MUTUM 

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, SANDRA DEISI 

ZANETTE MENGATO, LOURISVALDO DE SOUSA CAVALCANTE Vistos, 

etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002848-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VACEDIR RONSSANI (EXECUTADO)

RONSSANI & MENIN LTDA - ME (EXECUTADO)

SIRLEI FAILA MENIN RONSSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002848-32.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RONSSANI & 

MENIN LTDA - ME, VACEDIR RONSSANI, SIRLEI FAILA MENIN RONSSANI 

Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 
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entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002850-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BOSCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002850-02.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FRANCISCO 

ANTONIO BOSCO Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, 

multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial 

ou garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte 

Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar 

Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o 

débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de 

bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, 

dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002862-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON FERREIRA DA SILVA FRIGORIFICO - ME (EXECUTADO)

JAILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002862-16.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JAILSON 

FERREIRA DA SILVA FRIGORIFICO - ME, JAILSON FERREIRA DA SILVA 

Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002890-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO FERREIRA (EXECUTADO)

AGUINALDO FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002890-81.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGUINALDO 

FERREIRA - ME, AGUINALDO FERREIRA Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e encargos 

indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a execução, 

intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não 

pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou 

arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002892-51.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A J F MORAES - EPP (EXECUTADO)

ANNI JANAINA FANAIA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002892-51.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A J F MORAES - 

EPP, ANNI JANAINA FANAIA MORAES Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e encargos 

indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a execução, 

intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não 

pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou 

arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002857-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FRITSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002857-91.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MOACIR FRITSCH 

Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 
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entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002889-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDU COSTA (EXECUTADO)

ACOS MUTUM LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO AUGUSTO CIVALSCI COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002889-96.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ACOS MUTUM 

LTDA - ME, FLAVIO AUGUSTO CIVALSCI COSTA, IDU COSTA Vistos, etc. 

Cite-se a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais 

e encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida 

a execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Não 

efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. 

Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003015-49.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA (EXECUTADO)

VICTOR FANTINATTI DE BRITO (EXECUTADO)

RODRIGO FANTINATTI DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003015-49.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BIOMAS - 

REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA, RODRIGO FANTINATTI DE 

BRITO, VICTOR FANTINATTI DE BRITO Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e encargos 

indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a execução, 

intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não 

pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou 

arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003013-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CIMI (EXECUTADO)

VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES (EXECUTADO)

ANA ELIZABETHE ALVES (EXECUTADO)

ASPEKTO CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003013-79.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ASPEKTO 

CONFECCOES LTDA - ME, ANA ELIZABETHE ALVES, VALERIA DO 

CARMO KRELLING GONCALVES, ANA PAULA CIMI Vistos, etc. Cite-se a 

parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Não 

efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos autos ao Exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. 

Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000024-66.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA SOLIMAR CARDOZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000024-66.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: VANIA SOLIMAR 

CARDOZO Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002846-62.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA GRAZIELA ALVES NOGUEIRA (EXECUTADO)

ADRIANO DA CONCEICAO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002846-62.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ADRIANO DA 

CONCEICAO & CIA LTDA - ME, DIVINA GRAZIELA ALVES NOGUEIRA, 

ADRIANO DA CONCEICAO Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma 
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requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, 

multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial 

ou garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte 

Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar 

Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o 

débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de 

bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, 

dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002784-22.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOANA BONFIM CORREA (EXECUTADO)

ACLEISON DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

ACLEISON DOS SANTOS PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002784-22.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: ACLEISON 

DOS SANTOS PEREIRA - ME, ACLEISON DOS SANTOS PEREIRA, LOANA 

BONFIM CORREA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, 

multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial 

ou garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte 

Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar 

Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o 

débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de 

bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, 

dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002886-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002886-44.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: VANGUARDA DO 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de 

mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou 

garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada 

do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à 

Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem 

garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da 

parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se 

vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002893-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ARGENTON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002893-36.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ADAO 

ARGENTON Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de 

mora, custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou 

garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada 

do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à 

Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem 

garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da 

parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se 

vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003010-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003010-27.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANTONIO 

PINHEIRO Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na forma requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Garantida a execução, intime-se a parte Executada do prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte 

Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, dê-se vista dos 

autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. Intime-se a parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002849-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE LEILA MARCARINI FOGACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002849-17.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARCILENE 

LEILA MARCARINI FOGACA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada na 

forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 
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juros, multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição 

inicial ou garanta a execução. Garantida a execução, intime-se a parte 

Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar 

Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não pago o 

débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de 

bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora. Não efetivada a penhora ou arresto, 

dê-se vista dos autos ao Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002823-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENE MACIEL MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002823-19.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): ROZENE MACIEL MACEDO RÉU: CARLOS JOSE DE SOUZA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Partilha de Bens, ajuizada por Rozene 

Maciel Macedo, em face de Carlos José de Souza, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Recebo a inicial e os documentos que 

a acompanham. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 334, 

§4º, inciso I e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 09 de 

março de 2020, ás 16h30min (Horário Oficial do Mato Grosso), para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Tendo em vista a habilitação 

de Id. 26975269, cite-se o Requerido pessoalmente e por seu patrono para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

querendo responda à presente ação, no prazo legal, e nos ditames do art. 

335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o 

decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes 

termos: · Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; · Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; · Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Por fim, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002669-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002669-98.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003165-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEANDRO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENDRICK BALTHAZAR XAVIER OAB - DF25669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA GUMES FERNANDES (REQUERIDO)

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1003165-30.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002793-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA ELISA FACCIO (EXECUTADO)

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002793-81.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, BEM COMO COMPROVAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

JUDICIAIS. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003081-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GOMES SERPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003081-29.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCELIA GOMES SERPA REQUERIDO: ANTONIO 

FRANCISCO DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 
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necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002774-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002774-75.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATA FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: ERIKE 

DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002776-45.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES CLEMENTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002776-45.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EVANILDES CLEMENTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE DA COSTA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002800-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOUVEIA OAB - PR29047 (ADVOGADO(A))

VANESSA MILENE TORRES OAB - PR44502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELGA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002800-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANA DE MATOS REQUERIDO: HELGA FERREIRA 

Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das custas 

judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no 

prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 

estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002904-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULINA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002904-65.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANA PAULINA DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: 

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002832-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON AGUIAR DE FRANCA (REQUERIDO)

MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002832-78.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER, ANDERSON AGUIAR DE 

FRANCA Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do 

Código de Processo Civil (inteiro teor da decisão judicial), oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 
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intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002833-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GIACOMINI NETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002833-63.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CATIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ANTONIO GIACOMINI NETTO Vistos, etc. Ante a ausência do(s) 

requisito(s) do artigo 260 do Código de Processo Civil (instrumento de 

mandato conferido ao advogado) e considerando o não cumprimento do 

ato em tempo hábil, oficie-se ao Juízo Deprecante para que no prazo de 30 

(trinta) dias, suprir a falta e informar nova data para realização da 

audiência, no intento de possibilitar seu efetivo cumprimento. Assim, tão 

logo quanto aporte aos autos o documento indicado acima e a nova data 

de realização de audiência pelo Juízo Deprecante, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, caso o Juízo 

Deprecante informe inexistir necessidade para novo cumprimento da 

missiva, devolva-a à Comarca de origem com a nossas homenagens. De 

mais a mais, em sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a 

parte interessada para o devido recolhimento. Considerando o quadro 

deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos da sugestão 

constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 

2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002839-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE 

SARANDI - CRESOL SARANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SCHERER OAB - RS75487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI REISDERFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002839-70.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO 

SOLIDARIA DE SARANDI - CRESOL SARANDI REQUERIDO: RONEI 

REISDERFER Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002842-25.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LIBARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LIBARDONI OAB - RS64313B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002842-25.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO JOSE LIBARDONI REQUERIDO: VILSON DELMAR 

THEVES Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do 

Código de Processo Civil (inteiro teor da petição inicial, da decisão judicial 

e do instrumento de mandato conferido ao advogado), oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002838-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002838-85.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BASF SA REQUERIDO: RAFAEL PIVA BATTAGLINI Vistos, 

etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002897-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA OAB - RO0000644A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANTI EMPREITEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002897-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

FANTI EMPREITEIRA LTDA - ME Vistos, etc. Ante a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, intime-se a parte interessada para que acoste aos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, nos termos do art. 388, parágrafo único, da CNGC/MT. 

Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 (trinta) dias, ante o 

que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

promovendo as baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 

390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002871-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002871-75.2019.8.11.0086 

LITISCONSORTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO LITISCONSORTE: VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA Vistos, etc. Ante a ausência do(s) 

requisito(s) do artigo 260 do Código de Processo Civil (instrumento de 

mandato conferido ao advogado), oficie-se ao Juízo Deprecante 

solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta 

ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), 

cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002872-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARQUES SANTANA (REQUERENTE)

U. M. M. D. S. (REQUERENTE)

W. H. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BONILHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002872-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEIA MARQUES SANTANA, U. M. M. D. S., W. H. M. 

D. S. REQUERIDO: PAULO BONILHO DOS SANTOS Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002800-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOUVEIA OAB - PR29047 (ADVOGADO(A))

VANESSA MILENE TORRES OAB - PR44502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELGA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002800-73.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, BEM COMO EFETUAR A JUNTADA DO COMPROVANTE DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS ID 27945934. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002839-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE 

SARANDI - CRESOL SARANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SCHERER OAB - RS75487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI REISDERFER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002839-70.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 
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calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002838-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002838-85.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002897-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA OAB - RO0000644A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANTI EMPREITEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002897-73.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, BEM COMO JUNTAR AOS AUTOS O COMPROVANTE DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS ID . 27946737. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000046-27.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VICTOR SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS SALVATICO OAB - 022.840.711-71 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LEMES PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000046-27.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: SAMUEL VICTOR SANTOS PEREIRA REPRESENTANTE: 

SANDRA SANTOS SALVATICO REQUERIDO: JOSE CARLOS LEMES 

PEREIRA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000047-12.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. C. S. (REQUERENTE)

E. H. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS OAB - 041.341.401-96 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO SALES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000047-12.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: P. H. C. S., E. H. C. S. REPRESENTANTE: RUBIA APARECIDA 

RODRIGUES DE CAMPOS REQUERIDO: PEDRO PAULO SALES Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002902-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE INES SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MYKE DAMIONI GONCALVES ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002902-95.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JAQUELINE INES SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: MYKE 

DAMIONI GONCALVES ANTUNES Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002953-09.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Ivonete Calazans (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JESUS FARIAS (REQUERIDO)
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Patricia Dórea Silva Farias (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002953-09.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: IVONETE CALAZANS REQUERIDO: PATRICIA DÓREA 

SILVA FARIAS, EMERSON JESUS FARIAS Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002912-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARLENE BOHRER (REQUERIDO)

GILMAR ANGELO ROCHA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

GILMAR ANGELO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002912-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: GILMAR 

ANGELO ROCHA E CIA LTDA - ME, EDNA MARLENE BOHRER, GILMAR 

ANGELO ROCHA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002961-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO PARANA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002961-83.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO 

PARANA REQUERIDO: SYLLAS DE LIMA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0002892-76.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MANOEL BENEDITO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 0002892-76.2018.8.11.0030 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: JOAO BATISTA DE 

ALMEIDA, MANOEL BENEDITO FERREIRA Vistos, etc. Ante a ausência 

do(s) requisito(s) do artigo 260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da 

decisão inicial e instrumento de mandato conferido ao advogado), oficie-se 

ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002968-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LOURENÇO DEBORTOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE ESMANIOTO FRANZ (REQUERIDO)

ADEMAR ANTONIO FRANZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002968-75.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: WALDEMAR LOURENÇO DEBORTOLI REQUERIDO: 

ADEMAR ANTONIO FRANZ, IVETE ESMANIOTO FRANZ Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002967-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002967-90.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: ALIANÇA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0000778-04.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NARDINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDERSON FISCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 0000778-04.2017.8.11.0030 

REQUERENTE: CLOVIS NARDINI REQUERIDO: LUIZ EDERSON FISCHER 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002969-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA GRAÇAS DE SOUSA BORGES DE LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA GRACAS DE SOUSA OAB - PR31616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002969-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SHEYLA GRAÇAS DE SOUSA BORGES DE LIZ 

REQUERIDO: IVANI CORDEIRO DOS SANTOS Vistos, etc. Ante a ausência 

do(s) requisito(s) do artigo 260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da 

decisão inicial e instrumento de mandato conferido ao advogado), oficie-se 

ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002961-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO PARANA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY SALMAZO POUBEL OAB - PR36458 (ADVOGADO(A))

AMANDA BUSETTI MORI SANTOS OAB - PR53393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002961-83.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0000778-04.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDERSON FISCHER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

0000778-04.2017.8.11.0030 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002948-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BUENO FIGUEIREDO (INVENTARIANTE)

DANILO DINIZ FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que esta 

compareça nesta Secretaria da 1ª Vara para assinar o Termo de 

Compromisso, bem como para apresentar as primeiras declarações, 

conforme decisão ID. 26987617. Nova Mutum,17 de janeiro de 2020. ANA 

RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002873-45.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIZA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELSON CARDOSO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002873-45.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIANE MARIZA CUSTODIO REQUERIDO: JANIELSON 

CARDOSO ALVES Pedido de Urgência. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Tutela Antecipada, ajuizada por 

Eliane Mariza Custódio Cardoso Alves, em face de Janielson Cardoso 

Alves. Narra a parte Autora, em síntese, que contraiu núpcias com o 

requerido em 07/08/2015, sob o regime de comunhão parcial de bens e 

estão separados de fato desde meados do mês de setembro de 2015, isto 

é há mais de 04 (quatro) anos. Afirma ainda que o motivo da separação 

teria sido o comportamento agressivo da parte requerida, uma vez que 

este faz uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, bem como as diversas 

agressões e ameaças. Sustenta ainda que diante do quadro de ameaça e 

agressão foram confeccionados diversos Boletins de Ocorrência, 

Medidas Protetivas de códigos n° 97582, 78807, 90516 e 88026 e também 

ações penais de códigos n° 89459 e 100333, todas em tramite perante a 

Terceira Vara de Nova Mutum – MT. Neste contexto, pugna, em sede de 

Tutela Antecipada, a decretação do divórcio entre as partes. No mérito, 

pretende a procedência do pedido para decretar o divórcio do casal e a 

posterior averbação na Certidão de Casamento no Cartório de Averbação 

de Registro das Pessoas Naturais, voltando a parte autora a usar o nome 

de solteira. Com a inicial, vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a exordial, eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do novo Código de Processo Civil, 

assim como observada a determinação elencada no art. 320, do referido 

diploma legal. Defiro os Benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Passo a 

apreciação dos pedidos constantes na inicial. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que a parte autora 

possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido 

com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da 

tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua 

concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 

300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Tratando-se este um dos elementos mais 

marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações 

iniciais, passo ao exame do caso concreto. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende ainda em sede de tutela 

antecipada a decretação do divórcio para com o requerido, ante a 

ocorrência de graves ameaças e agressões, conforme documentação 

acostada nos Ids. 26480251, 26480252 e 26480253. É possível auferir 

nos Boletins de Ocorrências registrados perante a Autoridade Policial de 

Nova Mutum – MT, que o requerido já agredira e ameaçara a requerente 

diversas vezes, mesmo após o tempo em que já se encontravam 

separados de fato. Neste caso requer-se extrema cautela, uma vez que a 

requerente já possui diversas medidas protetivas em desfavor do 

requerido, para que este não se aproxime mais desta, conforme pode-se 

observar dos Boletins de Ocorrências n° 2015.323692 (Id. 26480251 – 

pág. 8), n°2016.34435 (Id. 26480251 – pág. 11), n° 2016.329504 (Id. 

26480251 – pág. 17), n° 2016.331827 (Id. 26480251 – pág. 22), o 

requerido não cumpre com as ordens de restrição já determinadas, o que 

causa uma séria preocupação quanto ao desrespeito à integridade física e 

psicológica da requerente. A autora vem, em sede inicial, demonstrando 

sua vontade em dissolver o vínculo conjugal com o requerido, ante aos 

fatos já narrados, exercendo seu direito potestativo, com fundamento em 

sua vontade. Neste sentido, tenho que a parte postulante demonstra 

documentalmente a probabilidade do direito que alega, sendo que para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Quanto ao fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, conforme mencionado, é 

clarividente que um possível indeferimento do pedido de antecipação de 

tutela é mais prejudicial, por ora, à parte Autora, sobretudo ante a 

periculosidade já demonstrada pelo requerido. Eis o entendimento 

jurisprudencial aplicado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVÓRCIO 

LITIGIOSO. Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de 

urgência requerida. Possibilidade de decretação de divórcio em sede 

liminar. Direito potestativo. Tutela de urgência versus tutela de evidência. 

Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 

2109708-24.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; 

Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 

09/08/2018)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio – 

Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Situação de 

urgência configurada – Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2144992-59.2019.8.26.0000; Relator (a): José 

Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Regional de Vila Mimosa -1ª Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019; 

Data de Registro: 18/10/2019).” Nestes termos, a análise do pleito 

liminarmente formulado não comporta maiores delongas, devendo a tutela 

urgência ser deferida até a manifestação da parte Requerida, quando 

então este Juízo poderá ratificar ou reformar a medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, até a juntada da peça 

defensiva, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, uma vez 

que, presente os requisitos legais, para o fim de: DECRETAR o divórcio 

entre a parte autora e a parte requerida, devendo ser expedido mandado 

de averbação para registro no cartório competente, observando que a 

parte autora voltará a usar o nome de solteira “Eliane Mariza Custódio”. 

Atente-se a secretaria para o cumprimento do disposto na CNGC, 

instruindo-se o mandado de cumprimento de liminar com os documentos 

pertinentes. Ante o caso exposto, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação perante o CEJUSC. Cite-se e intime-se o Requerido, 

no endereço disposto na inicial, para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo legal, e nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 

do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e 

no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 

698, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 09 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109715 Nr: 5810-16.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Martinelli Taborda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retífica de Motores ALPHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana de Abreu Preuss - 

OAB:MT 22.285, Pedro da Fonseca e Silva Neto - OAB:OAB/MT 

22.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 4188-67.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfa Serviços de Propaganda e Marketing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.255 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para 

que se manifeste sobre a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo 

Executado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 92674 Nr: 1626-51.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS COSTA VELHO, 

ADRIANA ZAMBONI VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:MT 7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o pleito à fl. 138.

Desse modo, determino que a Secretaria Judicial oficie o Juízo da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Carazinho/RS, para que proceda com a liberação da 

penhora realizada no rosto dos autos n°5000600-83.2019.8.21.0009/RS.

Ademais, determino à expedição de alvará judicial para liberação dos 

valores depositados nos autos, devendo a Secretaria Judicial guardar 

observância aos dados bancários informados à fl. 138v°.

Após, dê-se fiel cumprimento a decisão à fl. 120, permanecendo os autos 

suspensos até o integral cumprimento do acordo, ou provocação de uma 

das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77358 Nr: 907-40.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MALU MACEDO 

MALLMANN, para devolução dos autos nº 907-40.2014.811.0086, 

Protocolo 77358, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43177 Nr: 2530-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lori Marlene Schneider Seibel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON MACHADO 

BARRETO, para devolução dos autos nº 2530-18.2009.811.0086, 

Protocolo 43177, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44202 Nr: 3584-19.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dadi Mirna Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Matello de 

Siqueira - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON MACHADO 

BARRETO, para devolução dos autos nº 3584-19.2009.811.0086, 

Protocolo 44202, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82756 Nr: 627-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dadi Mirna Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON MACHADO 

BARRETO, para devolução dos autos nº 627-35.2015.811.0086, Protocolo 

82756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43203 Nr: 2587-36.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Savana S/A (Agropecuaria 

Catarinense)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73764 Nr: 2279-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que a Carta Precatória expedida à fl. 82 foi retirada pela 

parte Exequente conforme assinatura da Sra. Francisca Regina Barros 

Teixeira (fl 82-V), no entanto não há informações de sua distribuição até a 

presente data. Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora que 

comprove a distribuição da Carta Precatória no Juízo Deprecado no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102119 Nr: 1530-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cella, INELVE SALVADOR CELLA, Suelen 

Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, referente à 

expedição do Mandado de Citação ao Executado PLINIO CELLA com 

endereço na Comunidade São Manoel, Zona Rural, Nova Mutum - MT, CEP 

78.450-000, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30877 Nr: 540-94.2006.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Diogenes Jacobsen, Vilma Salete Grapégia 

Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Chrisostomo Duarte, Rosângela Maria 

de Paula Duarte, Luiz Roberto Obersteiner, Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:MT 2658, Luiz Roberto Obersteiner - OAB:MT 2668, Maria 

Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:MT 5461-B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para que 

fique ciente da petição de fls. 1957/1958, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 2050-74.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A (antiga "vivo")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - OAB:MT 

17.826, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Luciano Luís 

Brescovici - OAB:6814-B/MT, Miriam Gonçalves Barbosa - 

OAB:11795/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 333, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 1785-33.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Sidnei Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barmer da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da petição de fls 123/124, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85681 Nr: 2377-72.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO BARBOSA KESTRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1735 de 2710



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, Sergio Tuliode Barcelos - OAB:MT/14258-A

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85016 Nr: 1958-52.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38387 Nr: 1385-58.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro, Levi Ribeiro Junior, Rui Cesar 

Costa Balan, Josiane Dias Balan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 3543-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otulio Cesar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76185 Nr: 4755-69.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mainara Aparecida Monteiro Carvalho, Luis Felipe 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Técnica Albert Sabin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88126 Nr: 3804-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junior Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88556 Nr: 4143-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilton da Silva França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97340 Nr: 4663-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, MARCELO APARECIDO CAPANA, Clecio Dias 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:
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 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72680 Nr: 1199-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73770 Nr: 2285-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86644 Nr: 33003-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stella Regina Storti ME, Stella Regina Storti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90494 Nr: 240-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92853 Nr: 1773-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MARIA DE ALMEIDA, ROSALINA 

DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29813 Nr: 2682-08.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Scapin Me, Gilmara Scapin, Maria Doroti de 

Oliveira Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32216 Nr: 1797-57.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Marques Rache - 

OAB:RS 32487, Marina de Almeida Hoff - OAB:RS / 102.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33842 Nr: 172-51.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Ronsani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Giequelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:OAB/MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45123 Nr: 566-53.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigney Rodrigues de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49300 Nr: 385-18.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Terezinha de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehl Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51142 Nr: 2177-07.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 122-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidra Aparecida dos Santos Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45974 Nr: 1392-79.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM. Comercio de Cereais e Transportes de 

Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113479 Nr: 520-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Alberto Pasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.C.H. DE ARAUJO - ME, Luiz Carlos Honorato 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:
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 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que informe novo endereço da parte executada, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116659 Nr: 2174-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Izidro dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 27, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35900 Nr: 1994-75.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 159, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39477 Nr: 2438-74.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dieke Deonisio Drescher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG Comércio de Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Márcio José Cossetin - OAB:MT 8982

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45046 Nr: 486-89.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 199/200/201, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49647 Nr: 727-29.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciley Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio José Segala - 

OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte requerente, para que 

fique ciente das correspondências devolvidas às fls 126, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49886 Nr: 963-78.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Quessada, Pedro Augusto da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Bezerra Leite, Município de 

Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Luiz Bezerra 

Teixeira - OAB:20901/ES, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Roberta 

Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71120 Nr: 3650-91.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73700 Nr: 2219-85.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pelayo Mena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 85/86, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74513 Nr: 3042-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Versos e Musica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 62/63, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75938 Nr: 4515-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Becker, Anderson José Becker, 

Andressa Aparecida Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76509 Nr: 140-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Oliveira da Silva - ME (Vitória Comercio de 

Peças), Olga de Bittencourt Setter, Agenor Luiz Setter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 47/49, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77641 Nr: 1158-58.2014.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCdCL-M, MIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1602-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Lennon Custodio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107569 Nr: 4733-69.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111851 Nr: 6965-54.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUZIR DA SILVA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 29, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109084 Nr: 5519-16.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Mattos Representação Agrícola, Rafael 

de Mattos Nogueira, Wanderson Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110906 Nr: 6462-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE SOUSA PEREIRA - ME, 

Alexandre de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43822 Nr: 3208-33.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCdSF, TEFdS, ACFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70814 Nr: 3323-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Van Den Bylaardt, Victoria Alana Casarin, Luiz 

Pedro Franz, Gabriel Henrique Casarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigues de Matos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natanael José Rizzi - OAB:RS 

84.165, Rodrigo Luiz Andreatto - OAB:RS 66.843

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 77/78, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34369 Nr: 696-48.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza e Locatelli Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39320 Nr: 2254-21.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.J. Oliveira Lins Alimentos Indústria e 

Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39962 Nr: 2861-34.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Begnini Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 842-21.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43956 Nr: 3341-75.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladi de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:MT 9.935-A, Patrícia Mariano da Silva - OAB:11279-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Tendo em vista a juntada de decisão em ARESP às fls. 217/222, , 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES, por 

seus procuradores, para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestem 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46285 Nr: 1704-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massafra & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elieser da Silva Leite - 

OAB:6384-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 
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ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 104, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49497 Nr: 581-85.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Terezinha de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehl Confecções Ltda - EPP, Wilson José 

Diehl, Dolores Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51051 Nr: 2089-66.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bressan, Cesar Roberto Boni, Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Zom Amazônia Agro Industrial Ltda, Paulo 

Edir Oliveira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70306 Nr: 2848-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 2853-18.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Karnoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Ambrosio, Isair Domingos Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70470 Nr: 3016-95.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71022 Nr: 3550-39.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALERCIO PEREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72401 Nr: 915-51.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 
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razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73689 Nr: 2207-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Morbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 89/90, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73845 Nr: 2356-67.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Lopes da Silva & Pacheco Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76053 Nr: 4629-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho, 

Fernando José Zimmer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 76, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78531 Nr: 1831-51.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80446 Nr: 3621-70.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vilson Getten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81280 Nr: 4190-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Arruda Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Kutianski de Souza - 

OAB:PR 73.756, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82641 Nr: 552-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moreira Lopes, Rosana Rodrigues 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86387 Nr: 2754-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CHRISTIPHER MOURA DA SILVA, 

Dieniffer Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88297 Nr: 3937-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE ROSA E CIA LTDA - ME, APARECIDA 

DUARTE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92379 Nr: 1428-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANA DA CRUZ CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92391 Nr: 1438-58.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON BRENO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92474 Nr: 1497-46.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE ALMEIDA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95386 Nr: 3295-42.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

David Antonio Baldo, Outros, Instituto Brasileiro de Estudos Científicos - 

IBEC Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Madrid - 

OAB:SP/ 125941

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 
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sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 77/127, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102119 Nr: 1530-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cella, INELVE SALVADOR CELLA, Suelen 

Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112279 Nr: 7161-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Loeri Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16801 Nr: 57-69.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Giequelin & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Barbosa de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31719 Nr: 1341-10.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Junior Piccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. - artigo 1.238 CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103863 Nr: 2672-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley da Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Torres da Silva, Distak Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta Wobeto 

Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTAK MOTOS, CNPJ: 03638439000132. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 12.897,94 (Doze mil e 

oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Requerida a 

empresa Destak Moto Express Ltda, satisfeito o requisito para realização 

da citação por edital dos Requeridos.Cabe ponderar ainda, que 

tratando-se a parte Requerida de pessoa jurídica, para citação por edital 

necessário somente a tentativa de citação por oficial de justiça no domicílio 

fiscal da empresa.No caso dos autos, verifica-se que a empresa 

Requerida encontra-se inapta, por omissão de declarações, vide 

documento anexo.Sobre o tema, eis o delineado pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃOPOR MANDADO 

FRUSTRADA - OUTRA EMPRESA NO ENDEREÇO - DEVEDORA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA 

CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de 

citação por mandado, diante da constatação de que a empresa requerida 

não existe no local, não é de se exigir da parte credora qualquer outra 

providência para o requerimento da citação por Edital. Ademais, conforme 

recentíssima orientação do STJ, a citação editalícia, quanto à pessoa 

jurídica, é admissível “após única tentativa de citação por oficial de justiça, 

quando o executado não é localizado no seu domicílio fiscal, sendo o fato 

certificado pelo referido auxiliar da justiça” . (STJ - AgRg no AREsp 

206.770/RS).” (TJMT – AI 45888/2013 – Rel. Desa. Marilsen Andrade 

Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – Julgamento: 29.05.2013 – 

Publicação: 11.06.2013). (Sem grifos no original).Assim, não obstante a 
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falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em local incerto e 

não sabido, determino seja citada por edital a empresa Destak Moto 

Express Ltda, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a 

Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada 

por edital, determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a 

curadora intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no 

prazo legal.Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106782 Nr: 4322-26.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSPR, LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, 

Cpf: 05427229175, Rg: 22607463, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Requerida, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital do 

Requerido.Assim, não obstante a falta de localização do referido 

Requerido por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que 

seja citado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Dr. Paulo de Moraes Almeida Junior, 

como curador especial da parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja o curador intimado para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Arbitro desde 

já, honorários advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem custeados pelo 

Estado de Mato Grosso.Intime-se o Ilustre Causídico nomeado para que 

apresente a devida manifestação no prazo legal.Ademais, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Requerente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75822 Nr: 4400-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loureno Chaves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Antônio Chaves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOURENO CHAVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

34674560144, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MANOEL ANTÔNIO CHAVES DE OLIVEIRA, Rg: 444.407, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Em observancia aos preceitos do art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil..

Sentença: Sentença.Vistos etc.Trata-se de Ação de Interdição proposta 

por Loureno Chaves de Oliveira em desfavor de Manoel Antônio Chaves 

de Oliveira.Consta na exordial, em síntese, que o Interditando é portador 

de surdez (perda total idiopática) com prejuízo à verbalização, CID H91.3.O 

Autor aduz ainda, que o Requerido não é alfabetizado, possui 68 

(sessenta e oito) anos e está sob seus cuidados há mais de 12 (doze) 

anos, não sendo capaz de, por si só, exercer os atos da vida civil.Com a 

exordial (fls. 5/6), juntou documentos às fls. 7/10.Decisão à fl. 11, 

recebendo a demanda e designando a audiência para entrevista do 

interditando.Entrevista às fl. 17/18.Decisão determinando a realização de 

perícia médica, estudo psicossocial e nomeando advogada dativa às fls. 

29/31.Contestação por negativa geral às fls. 34/36.Às fls. 41/42, aportou 

nos autos o laudo de pericia médica que, por sua vez, confirmou a 

deficiência de caráter físico e psicológico, de modo que se encontra total e 

permanentemente incapaz de exercer os atos da vida civil.Estudo 

psicossocial à fl. 43.O Ministério Público às fls. 44/46 dos autos, 

apresentou parecer favorável ao deferimento da curatela.À fl. 47 pleito do 

Requerente.Manifestação do Requerido às fls. 48/49.Vieram-me os autos 

conclusos.É o breve relatório. Fundamento e decido.Pois bem.A curatela é 

um procedimento especial de jurisdição voluntária destinado a proteger e 

administrar, por meio de um curador, os bens e a vida de pessoas 

impossibilitadas de gerir por si só, os atos da vida civil.O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência confere ênfase à extensão da curatela, que 

somente afetará os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial 

e negocial.Desse modo, os atos de índole existencial, elemento decorrente 

da existência humana, podem ser praticados diretamente pela pessoa 

curatelada, independentemente de representação ou de assistência.A 

curatela pode ter diferentes extensões a depender do grau de deficiência. 

Isto porque, naturalmente, são diversas as consequências de uma 

determinada limitação. Assim, cada curatelado tem parametrizada a sua 

curatela de acordo com suas particularidades. Vislumbra-se assim que o 

presente caso se amolda precisamente ao inciso I, do artigo 1.767 do 

Código Civil, que dispõe:“Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência).II - 

(Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência)III - os 

ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência)IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência)V - os pródigos.” (Sem grifos no original).Já o 

art. 747, inciso II, do Código de Processo Civil, legitima o Requerente para 

pleitear a interdição do Senhor Manoel Antônio Chaves de Oliveira. Nesta 

linha de intelecção, para a decretação dessa medida de amparo é 

necessária à falta de discernimento para os atos da vida civil, tanto 

transitória quanto permanente, caracterizada por graves alterações das 

faculdades físicas e psíquicas.No caso em apreciação restou 
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sobejamente comprovado que o Interditando não tem condições, por ora, 

para gerir ou administrar seus bens, notadamente pelo laudo médico 

assinado pelo médico Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque – CRM/MT 

7689, nos quais este consigna que Manuel “apresenta surdez com perda 

total de audição bilateralmente, sequelas de AVC e retardo mental” 

estando assim “total e permanentemente impossibilitado de exercer os 

atos da vida civil”, o que foi observado também na entrevista pessoal do 

Curatelado.Em verdade, provado que o Senhor Manuel Antônio Chaves de 

Oliveira não tem discernimento suficiente para exprimir sua vontade, está 

sujeito, portanto, à curatela, consoante disposição do art. 1.767 do Código 

Civil. Destarte, resta claro que a Curatela mostra-se adequada e 

necessária.É importante assinalar, ainda, que a Lei nº 13.146/2015 

autoriza ao magistrado a definir os limites da curatela de acordo com as 

potencialidade de cada pessoa.Desta forma, verificada a impossibilidade 

de realização dos atos da vida civil pelo Curatelado, bem como pelo fato 

de estar sendo bem assistido pelo Requerente, a procedência do feito é 

medida que se impõem.Dispositivo.Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Interdição proposta por Loureno 

Chaves de Oliveira em desfavor de Manoel Antônio Chaves de Oliveira, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

fins de:DECLARAR o Senhor Manoel Antônio Chaves de Oliveira, como 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 4º, III, do Código Civil;NOMEAR como Curador o Senhor 

Loureno Chaves de Oliveira, ora Requerente e irmão do Senhor Manoel 

Antônio Chaves de Oliveira, para representar o Curatelado em todos os 

atos da vida civil, nos termos do art. 755, I e II, § 1°, c.c. 757, ambos do 

Código de Processo Civil, por prazo indeterminado, considerando a 

existência de impedimento de longo prazo com obstrução para 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas.Nos termos do artigo 85 do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e do art. 1.782 do Código Civil, o exercício da curatela fica 

LIMITADO aos atos de natureza patrimonial e negocial, bem como os de 

mera administração, pelo prazo de 10 anos.O prazo de fixação atende ao 

disposto no art. 84, §3° da Lei 13.146/2015, diante da impossibilidade de 

previsão acerca da duração da incapacidade da parte 

Requerida.Registre-se, por pertinente, que o Curador não poderá por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, eventualmente pertencentes ao Interditado, sem prévia 

autorização judicial.Expeça-se a Secretaria Judicial o competente Termo 

de Compromisso, nos ditames do art. 759 do Código de Processo 

Civil.Determino, ainda, a expedição do mandado de inscrição no Registro 

Civil da parte Interditanda junto ao Cartório de Registro Civil competente, 

com fundamento no art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil c.c. o art. 

107 da Lei de Registros Públicos c.c. o art. 9°, III, do Código 

Civil.Publique-se a presente sentença pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, em observância 

aos preceitos do art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Sem custas e honorários.Após o 

trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102685 Nr: 1918-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Santa Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NUNES PETTI - 

OAB:257287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME, 

CNPJ: 10269605000136. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da Executada, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital.Cabe ponderar 

ainda, que tratando-se a Executada de pessoa jurídica, para citação por 

edital necessário somente a tentativa de citação por oficial de justiça no 

domicílio fiscal da empresa.No caso dos autos, verifica-se que a empresa 

Executada encontra-se inapta, por omissões de declarações, vide 

documento anexo.Sobre o tema, eis o delineado pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃOPOR MANDADO 

FRUSTRADA - OUTRA EMPRESA NO ENDEREÇO - DEVEDORA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA 

CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de 

citação por mandado, diante da constatação de que a empresa requerida 

não existe no local, não é de se exigir da parte credora qualquer outra 

providência para o requerimento da citação por Edital. Ademais, conforme 

recentíssima orientação do STJ, a citação editalícia, quanto à pessoa 

jurídica, é admissível “após única tentativa de citação por oficial de justiça, 

quando o executado não é localizado no seu domicílio fiscal, sendo o fato 

certificado pelo referido auxiliar da justiça” . (STJ - AgRg no AREsp 

206.770/RS).” (TJMT – AI 45888/2013 – Rel. Desa. Marilsen Andrade 

Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – Julgamento: 29.05.2013 – 

Publicação: 11.06.2013). (Sem grifos no original).Assim, não obstante a 

falta de localização da Executada por encontrar-se em local incerto e não 

sabido, determino seja citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo 

Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo 

legal.Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115361 Nr: 1515-96.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA 

ME, CNPJ: 08531146000175 e atualmente em local incerto e não sabido 
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DIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA, Cpf: 99915650191, Rg: 

15543439, Filiação: Adelina Maria de Almeida, data de nascimento: 

08/02/1985, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, casado(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino a consulta de endereço da parte Requerida 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida junto aos Sistemas 

Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas 

Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte Requerida 

diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para sua citação, nos termos do disposto na decisão 

inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa 

de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de intimação da parte Requerida Divino Aparecido 

Fernandes de Almeida, possível a intimação por edital.Não obstante a falta 

de localização da Requerida por encontrar-se em local incerto e não 

sabido, determino seja referida parte citada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que aportando 

aos autos a manifestação, intime-se a parte Requerente, para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108548 Nr: 5243-82.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIBERTO CLAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para a parte Apelada 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110791 Nr: 6385-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilásio de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILÁSIO DE MATOS, Cpf: 87878836191, 

Rg: 1.091.457.361-9, Filiação: Rosa Flores de Matos e Antonio Ribeiro de 

Matos, data de nascimento: 21/11/1978, brasileiro(a), casado(a), 

classificador de grãos, Telefone 3308 8475. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de VILÁSIO DE MATOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida Ativa, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 264/2011, 

781/2013, 4480/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/10/2017

 - Valor Total: R$19.181,40 - Valor Atualizado: R$19.181,40 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada 

junto aos Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto 

aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou 

pesquisa de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a 

falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto 

e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110893 Nr: 6454-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B de Lima Painéis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. B DE LIMA PAINÉIS - ME, CNPJ: 

07819466000162. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de J. B DE LIMA PAINÉIS - ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 747/2015; 

397/2016; 4816/2017, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 747/2015, 397/2016, 4816/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/10/2017

 - Valor Total: R$3.418,19 - Valor Atualizado: R$3.418,19 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino nova consulta de endereço da parte Executada 

junto aos Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto 

aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou 

pesquisa de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a 

falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto 

e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110967 Nr: 6502-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Heming dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIVIANE HEMING DOS SANTOS, Cpf: 

01725031914, Rg: 6.825.385-3, Filiação: Cleide Maria dos Santos e Valdir 

Heming dos Santos, data de nascimento: 22/08/1977, brasileiro(a), natural 

de Toledo-PR, solteiro(a), auxiliar de enfermagem, Telefone 9632-0446. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de VIVIANE HEMING DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida 

Ativa 31/2013; 551/2014; 1459/2015; 1033/2016; 167/2017., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 31/2013, 551/2014, 

1459/2015, 1033/2016 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/10/2017

 - Valor Total: R$3.514,20 - Valor Atualizado: R$3.514,20 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando a pesquisa de endereço 

realizada junto aos Sistemas Informatizados à fl. 24, obtendo endereço 

que já fora tentada a citação do executado à fl. 16, a qual restou 

infrutífera.Deste modo, dê-se fiel cumprimento a decisão proferida à fl. 23, 

no tocante a citação da parte Executada via edital.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111099 Nr: 6580-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Emiliano de Paula Szwed - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZINHA EMILIANO DE PAULA SZWED 

- ME, CNPJ: 13205366000149, Inscrição Estadual: 134136454. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de TEREZINHA EMILIANO DE 

PAULA SZWED - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de 323/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

323/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/10/2017

 - Valor Total: R$823,91 - Valor Atualizado: R$823,91 - Valor Honorários: 

R$0,00
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Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada 

junto aos Sistemas Informatizados. Ademais, realizada a pesquisa junto 

aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou 

pesquisa de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a 

falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto 

e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104301 Nr: 2911-45.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDIR MATSCHINSKE, Cpf: 

93502338191, Rg: 0946891-9, Filiação: Margrit Matschinske e Ilson 

Matschinske, brasileiro(a), casado(a), vereador, Telefone 65 8411 8501. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal do Requerido, satisfeito 

o requisito para realização da citação por edital do Executado.Assim, não 

obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja citada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, 

assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111212 Nr: 6672-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Kickow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON KICKOW, Cpf: 50395556104, Rg: 

13/R -264.850, Filiação: Werner Kickow, data de nascimento: 14/08/1967, 

brasileiro(a), natural de Mondaí-SC, casado(a), pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de MILTON KICKOW, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Dívida Ativa, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 763/2013, 1556/2015, 477/2015, 

670/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/10/2017

 - Valor Total: R$2.726,94 - Valor Atualizado: R$2.726,94 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada 

junto aos Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto 

aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou 

pesquisa de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a 

falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto 

e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51719 Nr: 2742-68.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monda Locadora Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A, Willian 

Yamamura - OAB:MT/17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MONDA LOCADORA LTDA ME, CNPJ: 

09011866000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Do compulso dos autos, verifica-se que 

tentada a citação pessoal por oficial de justiça da parte Executada esta 

restou infrutífera, conforme certidões às fls. 50, 67 e 88.Do Pedido de 

“Arresto Provisório”.No que concerne ao pedido de “arresto provisório”, 

deve à parte demonstrar a existência dos requisitos elencados no art. 

830, “caput”, do Código de Processo Civil, conforme redação “in 

verbis”:“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”“In 

casu”, tentada a citação da parte Executada às fls. 50, 67 e 88, estas 

restaram infrutíferas.Releva notar, que ao Exequente é permitido requerer 

a concessão de medidas acautelatórias, no intento de resguardar eventual 

satisfação do crédito, evitando-se, assim, o injusto prejuízo pelo desvio 

dos bens.O acima disposto, guarda, ainda, observância ao delineado pela 

Superior Tribunal de Justiça:“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO 

ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. 

MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, 

APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A 

DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também 

designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, 

objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não 

houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em 

penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o 

arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (STJ – Quarta Turma – Resp 

1370687/MG – Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira – DJe 15.08.2013). 

(Sem grifos no original).Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “arresto 

provisório”, nos termos do constante à fl. 90, uma vez que, presente o 

requisito de: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado [...]”, forte 

no art. 830, “caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da busca 

de ativos financeiros, ainda que parcialmente, cite-se a parte Executada, 

pessoalmente, nos ditames da decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada 

a citação e transcorrido o prazo para pagamento pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, 

do Código de Processo Civil.Da Pesquisa de Endereço da parte 

Executada.Do compulso dos autos, se verifica infrutífera a tentativa de 

citação da parte Executada, vide fls. 50, 67 e 88, de modo que, 

considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas 

Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte diverso daquele 

constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação da parte Executada, nos termos do disposto na decisão 

inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa 

de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por 

edital.Assim, não obstante a falta de localização da parte Executada por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja a parte 

Executada citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, 

assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 335-94.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Dupont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Costacurta Sorde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUSA MARIA COSTACURTA SORDE, 

Cpf: 03745976932, Rg: 6834056-0, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória 

proposta por Leila Dupont em desfavor de Cleusa Maria Costacurta Sorde, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:REJEITAR os Embargos Monitórios às fls. 68/69, a teor do art. 702, § 8°, 

do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o 

título executivo judicial;CONVERTER, em razão do disposto no Código de 

Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Assim, prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista 

no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, então, a parte 

Exequente deverá acostar aos autos demonstrativo de débito 

atualizado.Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.P. 

I. C.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 
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digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54988 Nr: 2465-18.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Pietra Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTADORA PIETRA LTDA., 

CNPJ: 12314609000114, Inscrição Estadual: 133967310. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da Executada 

Transportadora Pietra Ltda., satisfeito o requisito para realização da 

citação por edital.Cabe ponderar ainda, que tratando-se a Executada de 

pessoa jurídica, para citação por edital necessário somente a tentativa de 

citação por oficial de justiça no domicílio fiscal da empresa.No caso dos 

autos, verifica-se que a empresa Executada encontra-se baixada, vide 

documento anexo.Sobre o tema, eis o delineado pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃOPOR MANDADO 

FRUSTRADA - OUTRA EMPRESA NO ENDEREÇO - DEVEDORA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA 

CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de 

citação por mandado, diante da constatação de que a empresa requerida 

não existe no local, não é de se exigir da parte credora qualquer outra 

providência para o requerimento da citação por Edital. Ademais, conforme 

recentíssima orientação do STJ, a citação editalícia, quanto à pessoa 

jurídica, é admissível “após única tentativa de citação por oficial de justiça, 

quando o executado não é localizado no seu domicílio fiscal, sendo o fato 

certificado pelo referido auxiliar da justiça” . (STJ - AgRg no AREsp 

206.770/RS).” (TJMT – AI 45888/2013 – Rel. Desa. Marilsen Andrade 

Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – Julgamento: 29.05.2013 – 

Publicação: 11.06.2013). (Sem grifos no original).Importante destacar que 

é obrigação da pessoa jurídica promover junto à Secretaria da Receita 

Federal a atualização de suas informações cadastrais. Se não o fez, até 

prova em contrário, o endereço constante do CNPJ é o último em que teve 

domicílio a Executada, e se nele não foi localizada é porque não tem mais 

existência de fato.Assim, não obstante a falta de localização da 

Executada Transportadora Pietra Ltda. por encontrar-se em local incerto e 

não sabido, determino seja citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo 

Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo 

legal.Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71921 Nr: 432-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Pasquali Jankoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA PASQUALI JANKOSKI, Cpf: 

62015451900, Rg: 4.749.324-2, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de 

ROSANGELA PASQUALI JANKOSKI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Dívida Ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 446/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/01/2013

 - Valor Total: R$2.613,85 - Valor Atualizado: R$2.613,85 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal e a certidão do Oficial de Justiça à fl. 41, determino nova 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas 

Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte diverso daquele 

constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação da parte Executada, nos termos do disposto na decisão 

inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa 

de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a 

falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto 

e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020
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Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78034 Nr: 1479-93.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO SOARES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FREDERICO SOARES BORGES, Cpf: 

00410286192, Filiação: Rosilda Soares Borges, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), autonomo, Telefone (65) 98406-8543. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$24.569,12 - Valor 

Atualizado: R$24.569,12 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Executada, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital do 

Executado.Assim, não obstante a falta de localização do referido 

Executado por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que 

seja citado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, 

assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87368 Nr: 3324-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA TEDESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉZAR BABINSKI - 

OAB:45327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRA TEDESCO, Cpf: 

02368028951, Rg: 7.192.741-5, Filiação: Lurdes Judite Tedesco, natural de 

Boa Esperança do Iguaçu-PR, solteiro(a), Telefone 4591413795. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$25.843,11 - Valor 

Atualizado: R$25.843,11 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Executada, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital do 

Executado.Assim, não obstante a falta de localização do referido 

Executado por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que 

seja citado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, 

assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90310 Nr: 137-76.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO VAREIRO DE SOUZA, JOSE 

BENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ROBERTO VAREIRO DE SOUZA, 

Cpf: 60462264149, natural de Nova Mutum-MT, solteiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSE BENTO DE SOUZA, Cpf: 20596154100, 

natural de São José do Rio Claro-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$72.063,67 - Valor 

Atualizado: R$72.063,67 - Valor Honorários: R$0,00
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Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada 

junto aos Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto 

aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

Executada diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria 

Judicial o necessário para sua citação, nos termos do disposto na decisão 

inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa 

de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de intimação da parte Executada, possível a intimação por 

edital.Não obstante a falta de localização da Executada por encontrar-se 

em local incerto e não sabido, determino seja referida parte intimada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intimem-se as partes, para que, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.Após, conclusos para julgamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97122 Nr: 4527-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. E PEDROSO ME (MERCADO 

CONQUISTA), CNPJ: 06968834000171. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 111.669,27 (Cento e 

onze mil e seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Requerida, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital da 

Requerida.Cabe ponderar ainda, que tratando-se a parte Requerida de 

pessoa jurídica, para citação por edital necessário somente a tentativa de 

citação por oficial de justiça no domicílio fiscal da empresa.No caso dos 

autos, verifica-se que a empresa Requerida encontra-se inapta, por 

omissão de declarações, vide documento anexo.Sobre o tema, eis o 

delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - 

CITAÇÃOPOR MANDADO FRUSTRADA - OUTRA EMPRESA NO ENDEREÇO 

- DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO. 

Frustrada a tentativa de citação por mandado, diante da constatação de 

que a empresa requerida não existe no local, não é de se exigir da parte 

credora qualquer outra providência para o requerimento da citação por 

Edital. Ademais, conforme recentíssima orientação do STJ, a citação 

editalícia, quanto à pessoa jurídica, é admissível “após única tentativa de 

citação por oficial de justiça, quando o executado não é localizado no seu 

domicílio fiscal, sendo o fato certificado pelo referido auxiliar da justiça” . 

(STJ - AgRg no AREsp 206.770/RS).” (TJMT – AI 45888/2013 – Rel. Desa. 

Marilsen Andrade Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – 

Julgamento: 29.05.2013 – Publicação: 11.06.2013). (Sem grifos no 

original).Importante destacar que é obrigação da pessoa jurídica promover 

junto à Secretaria da Receita Federal a atualização de suas informações 

cadastrais. Se não o fez, até prova em contrário, o endereço constante do 

CNPJ é o último em que teve domicílio a Requerida, e se nele não foi 

localizada é porque não tem mais existência de fato.Assim, não obstante a 

falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em local incerto e 

não sabido, determino seja citada por edital a empresa Requerida, com 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo 

Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo 

legal.Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 14 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101567 Nr: 1186-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA FRANCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEUZA FRANCO FERREIRA, Cpf: 

77835409100, natural de Santa Rita do Trivelato-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Executada, 
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satisfeito o requisito para realização da citação por edital do 

Executado.Assim, não obstante a falta de localização do referido 

Executado por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que 

seja citado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, 

assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103031 Nr: 2136-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.V. da Costa Leite & CIA LTDA - ME, Gilnei 

Vargas da Costa Leite, Naldirene Rodrigues da Silva Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G.V. DA COSTA LEITE & CIA LTDA - ME, 

CNPJ: 08460210000174, Inscrição Estadual: 133289737. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação da parte Executada, possível a 

citação por edital, tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades”.Nesse ponto, cabe ponderar que tratando-se a parte 

Executada de pessoa jurídica, para citação por edital necessário somente 

a tentativa de citação por oficial de justiça no domicílio fiscal da 

empresa.No caso dos autos, verifica-se que a empresa Executada 

encontra-se baixada, vide documento anexo.Sobre o tema, eis o delineado 

pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - 

CITAÇÃOPOR MANDADO FRUSTRADA - OUTRA EMPRESA NO ENDEREÇO 

- DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO. 

Frustrada a tentativa de citação por mandado, diante da constatação de 

que a empresa requerida não existe no local, não é de se exigir da parte 

credora qualquer outra providência para o requerimento da citação por 

Edital. Ademais, conforme recentíssima orientação do STJ, a citação 

editalícia, quanto à pessoa jurídica, é admissível “após única tentativa de 

citação por oficial de justiça, quando o executado não é localizado no seu 

domicílio fiscal, sendo o fato certificado pelo referido auxiliar da justiça” . 

(STJ - AgRg no AREsp 206.770/RS).” (TJMT – AI 45888/2013 – Rel. Desa. 

Marilsen Andrade Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – 

Julgamento: 29.05.2013 – Publicação: 11.06.2013). (Sem grifos no 

original).Importante destacar que é obrigação da pessoa jurídica promover 

junto à Secretaria da Receita Federal a atualização de suas informações 

cadastrais. Se não o fez, até prova em contrário, o endereço constante do 

CNPJ é o último em que teve domicílio a Executada, e se nele não foi 

localizada é porque não tem mais existência de fato.Não obstante a falta 

de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto e não 

sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, querendo, e em 

15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no mandado as 

advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, 

como curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação, no prazo legal. Importante destacar que a 

citação por edital é somente da empresa, devendo o Exequente 

apresentar aos autos o endereço dos corresponsáveis Gilnei Vargas da 

Costa Leite e Naldirene Rodrigues da Silva Vargas, ou comprovação que 

tentou localizar seu endereço, no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70303 Nr: 2845-41.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIR FREO, Cpf: 77916387034, Rg: 

22574018, Filiação: Maria Vedana Freo e Jose Francisco Freo, data de 

nascimento: 13/10/1974, brasileiro(a), natural de Frederico 

Westphalen-RS, convivente, empresário / produtor, rural / agriculto. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” 

ou “arresto executivo”, nos termos do constante às fls. 76/79, uma vez 

que, presente “a possibilidade de frustação de citação do Executado”, 

forte no art. 830, “caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: 

DEFERIR a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome do 

Executado Adir Freo pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da 

penhora, ainda que parcialmente, cite-se a parte Executada, 

pessoalmente, nos ditames da decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada 

a citação e transcorrido o prazo para pagamento pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, 

do Código de Processo Civil.Da Pesquisa de Endereço do Executado Adir 

Freo.Do compulso dos autos, se verifica infrutíferas as tentativas de 

citação do Executado Adir Freo, vide fls. 31, 57 e 72v°, de modo que, 

considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço do Executado Adir Freo junto aos Sistemas 

Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas 

Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte diverso daquele 

constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação do Executado Adir Freo, nos termos do disposto na decisão 

inicial.Lado outro, não sendo logrado êxito com a pesquisa de endereço ou 
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tentativa de citação, por encontrar-se em local incerto e não sabido, 

determino seja citado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do art. 830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Do Pedido de 

Penhora de Ativos Financeiros em Desfavor dos Executados Marlon 

Cristiano Buss e Carla Cristina Buss.Defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud, 

considerando o resultado parcial obtido anteriormente.Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada 

através de advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado 

constituído para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela 

parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.Ademais, sem 

prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao resultado da 

penhora realizada, ainda que infrutífera.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71673 Nr: 185-40.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIR FREO, Cpf: 77916387034, Rg: 

22574018, Filiação: Maria Vedana Freo e Jose Francisco Freo, data de 

nascimento: 13/10/1974, brasileiro(a), natural de Frederico 

Westphalen-RS, convivente, empresário / produtor, rural / agriculto e 

atualmente em local incerto e não sabido ELOIZA CRISTINA CASTELAN, 

Cpf: 00012952176, Rg: 9829857-6, Filiação: Sandra Deise Zanette e Paulo 

Castelan, brasileiro(a), solteiro(a), avalista, Telefone 66 3498-6711. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Executada, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital dos 

Executados.Assim, não obstante a falta de localização do referido 

Executado por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que 

seja citado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para 

apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, 

assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81996 Nr: 118-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO CARLOS RODRIGUES, Cpf: 

93444150130, Rg: 13925830, Filiação: Derli Scherer Rodrigues, data de 

nascimento: 30/08/1973, brasileiro(a), natural de Campo Novo-RS, 

casado(a), mecanico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 757,89 (Setecentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta e nove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Chamo o feito à ordem.Em compulso aos 

autos, verifica-se que o ato citatório padece de nulidade, vez que não fora 

expedido o edital de citação da parte Executada.Deste modo, cumpra-se 

decisão à fl. 23 no tocante a expedição do edital para a citação do 

Executado João Carlos Rodrigues, nos termos ali delineados.Ademais, 

intime-se a Defensoria Pública, mediante remessa, peticionante da 

manifestação às fls. 27/28 para assina-la, no prazo de 15 (quinze) dias, 

porquanto, apócrifa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82166 Nr: 238-50.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCIR THOMAS KREUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1757 de 2710



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VOLCIR THOMAS KREUZ, Cpf: 

85849723900, Rg: 60090602, Filiação: Irma Kreuz e Arno Vicente Kreuz, 

natural de Nova Mutum-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Requerida, 

bem como a certidão do Oficial de Justiça à fl. 86, satisfeito o requisito 

para realização da citação por edital do Executado.Assim, não obstante a 

falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em local incerto e 

não sabido, determino seja citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora 

especial à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o 

prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar 

manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Requerente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47848 Nr: 3271-24.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bocalon & Tardetti Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO PRAZO 05 DIAS DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BOCALON & TARDETTI LTDA ME, CNPJ: 

01088303000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de PRAZO 05 DIAS dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Zelia Bocalon Bressiani: R$ 373,79 Zelia Bocalon 

Bressiani: R$ 681,92 Ester Pereira da Silva Tardett: R$ 10,45

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

 Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113421 Nr: 491-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA 

ME, CNPJ: 08531146000175, atualmente em local incerto e não sabido 

DIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA, Cpf: 99915650191, Rg: 

15543439, Filiação: Adelina Maria de Almeida, data de nascimento: 

08/02/1985, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, casado(a), 

empresário e atualmente em local incerto e não sabido REGINA 

SEBASTIANA DA COSTA, Cpf: 01307518125, Rg: 17060524, natural de 

Acorizal-MT, casado(a), empresária. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas 

integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Requerida, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital do 

Executado.Assim, não obstante a falta de localização da parte Requerida 

por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo 

legal.Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111205 Nr: 6665-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ: 

13369942000193. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de MARCOS FERREIRA DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida 

Ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

412/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/10/2017

 - Valor Total: R$459,56 - Valor Atualizado: R$459,56 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada 

junto aos Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto 

aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou 

pesquisa de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a 

falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto 

e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111211 Nr: 6671-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO VILAS BOAS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de CLAUDIO VILAS BOAS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida Ativa, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 468/2013, 

555/2014, 1338/2016, 991/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/10/2017

 - Valor Total: R$2.816,77 - Valor Atualizado: R$2.816,77 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que deve ser priorizada a 

citação pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada 

junto aos Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto 

aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou 

pesquisa de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:“Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.Não obstante a 

falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local incerto 

e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moacir Ribolli Júnior, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020

Milene Arissava Vilela Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105766 Nr: 3726-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omini Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LOPES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 39/40, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 
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valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53854 Nr: 1354-96.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva, Luis Pereira da Silva, 

Maria de Lourdes Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o Dr. Luis Felipe Lammel, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 1909-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Gourmet Restaurante Choperia, 

Pizzaria e Sorveteria Ltda, Paulo Sergio Giumbelli, Ana Carina Pinto 

Cardoso Goularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 107/108, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 1909-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Gourmet Restaurante Choperia, 

Pizzaria e Sorveteria Ltda, Paulo Sergio Giumbelli, Ana Carina Pinto 

Cardoso Goularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.109/110, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54614 Nr: 2095-39.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Andréia Lehnen - OAB:MT 10.752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645-0, Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 149/150, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70303 Nr: 2845-41.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 83/87, requerendo que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 86325 Nr: 2716-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astor Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 38/39, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90108 Nr: 14-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte requerente, para que 

fique ciente das correspondências devolvidas às fls 136, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 8-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Attilio Dariva, Marcos Antônio Dariva, Nei Luiz Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S.A, Lairto João Sperandio, 

Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pimenta - 

OAB:142.307, Ramon de Oliveira Martins - OAB:MT 14.449, Rodolfo 

de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297, Sem adv. - OAB:

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego 

provimento aos Embargos de Declaração interposto às fls. 342/349, 

mantendo inalterada a r. sentença de fls. 337/340 tal como 

concebida.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de Janeiro de 2020.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48794 Nr: 30-08.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Joaquim da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Tendo em vista que a petição de fls 56 veio desacopanhada do 

comprovante de pagamento, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n.º 56/2007-CGJ, encaminho estes autos para expedição de 

matéria imprensa com a finalidade de intimar o procurador da parte 

exequente, para que providencie o pagamento da diligência do(a) 

senhor(a) Oficial(a) de Justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, informo que a guia de 

recolhimento de diligência deverá ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça - www.tjmt.jus.br > emissão de guias online diligência > emissão 

de guia de diligência ou guia de complementação de diligência. Referido 

pagamento deverá ser comprovado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48098 Nr: 3521-57.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Camponesa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda, Pampa Maquinas 

Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B, Vivian Topal Pizarro - OAB:SP 183.263

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

sobre os esclarecimentos ao Laudo Pericial apresentado, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102967 Nr: 2100-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MOTORS LTDA, José Carlos Souza Alves, 

Iane Luisa Wonz Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 
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IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 277-67.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA-FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAK, LJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da petição de fls 337/355, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76668 Nr: 290-80.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Topázio S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Di Giorgio Beck - 

OAB:RS 44.311, ELIAS VANIN - OAB:10026/O, GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:MT 5.967, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, 

MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Di Giorgio Beck - 

OAB:RS 44.311, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 Processo n. 290-80.2014.811.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Mario Kessler da Silva Neto 

e Eduardo Di Giorgio Beck como parte Exequente e Posto 29 Comércio de 

Combustíveis Ltda como parte Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 2407-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Aparecida Zanella - 

OAB:PR 67.842

 Processo n. 2407-10.2015.811.0086. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

Defiro o requerido no pleito à fl. 106, devendo ser cumprido nos termos ali 

delineado.

 Desta forma, intime-se a parte Requerida através de advogado, ou, 

pessoalmente, caso ausente nos autos Advogado constituído, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a indicação da localização do 

bem: Semi Reboque Randon SR CA, ano/modelo 2008, chassi n.° 

9ADG071288M273343, branca, placa NJD6237, RENAVAM 00975233963, 

sujeito à penhora, sob pena de este Juízo considerar como ato atentatório 

a dignidade da justiça, com a consequente aplicação de multa, com 

fundamento no art. 774, inciso V, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Após, intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49092 Nr: 176-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:MT 7387-B

 Processo n. 176-49.2011.811.0086. L. Apolo 1025.

Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 87 dos autos.

Desta forma, determino a suspensão dos autos com fundamento no art. 

921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 
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o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

De mais a mais, em nada sendo requerido ou não sendo apresentados 

bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51392 Nr: 2423-03.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Borges de Almeida, Helena Rosa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147, Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Sem adv. - OAB:

 Processo n. 2423-03.2011.811.0086. L. Apolo 10466.

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Valdir José Baldissera em 

desfavor de Milton Borges de Almeida e Helena Rosa da Silva.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 48/49, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 48/49 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o artigo 

924, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado, honorários já fixados no despacho inicial.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70304 Nr: 2846-26.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, Marlon Cristiano Buss, 

Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, por seus advogados para que 

providencie o pagamento das custas processuais PARA CUMPRIMENTO 

DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE BOA VISTA RR, no prazo de 

05 (cinco) dias, mediante a expedição da guia competente. A 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR NA 6ª VARA 

CÍVEL DACOMARCA DE BOA VISTA - RR - NOS AUTOS 

0834164-48.2019.8.23.0010

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88254 Nr: 3902-89.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFK Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cervi - 

OAB:14020/MT, Cristiano Pizzatto - OAB:MT 5.082, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Processo n. 3902-89.2015.811.0086. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

Considerando a resposta ao Oficio n.º 255/2019 pelo Departamento 

FUNAJURIS no tocante a não incidência de custas processuais nas ações 

de cumprimento provisório de sentença, defiro o pleito às fls. 214/215 no 

que se refere a dispensa de pagamento das custas processuais 

estabelecida na sentença à fls. 204/205.

Com efeito, onde se lê: “Custas e honorários advocatícios conforme 

constou no acordo”.

Leia-se: “Sem custas. Honorários conforme constou no acordo”.

“Ex positis”, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, 

conheço que o erro material já fora devidamente analisado acima e passa 

a ser parte integrante da r. sentença às fls. 204/205.

Ademais, com o transito em julgado e nada mais sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24835 Nr: 1-66.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldino Leonhart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 1-66.1996.811.0086. L. Apolo 101013.

Sentença Antecipada Parcial do Mérito.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Bunge Alimentos S.A. em 

desfavor de Walter Becker e Vivaldino Leonhatr.

A parte Exequente à fl. 114 dos autos, informa o regular cumprimento do 

acordo formulado às fls. 102/104.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pelo Executado Walter Becker da obrigação, 

a extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

somente em relação ao Executado Walter Becker.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, acerca do Executado 
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Vivaldino Leonhart, considerando que a Execução prossegue em relação 

a este.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109143 Nr: 5542-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROSANGELA TERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO COSME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para que 

traga aos autos os documentos solicitados pelo Estado de Mato Grosso às 

fls. 56, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115137 Nr: 1408-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FRANCA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça, considerando que o valor total da 

diligência para a Cidade de Santa Rita do Trivelato/MT corresponde ao 

valor de R$750,00 (setessentos e cinquenta reais), mediante emissão de 

guia através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

nos termos do Provimento nº 007/2017.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002873-45.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIZA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELSON CARDOSO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002873-45.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIANE MARIZA CUSTODIO REQUERIDO: JANIELSON 

CARDOSO ALVES Pedido de Urgência. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Tutela Antecipada, ajuizada por 

Eliane Mariza Custódio Cardoso Alves, em face de Janielson Cardoso 

Alves. Narra a parte Autora, em síntese, que contraiu núpcias com o 

requerido em 07/08/2015, sob o regime de comunhão parcial de bens e 

estão separados de fato desde meados do mês de setembro de 2015, isto 

é há mais de 04 (quatro) anos. Afirma ainda que o motivo da separação 

teria sido o comportamento agressivo da parte requerida, uma vez que 

este faz uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, bem como as diversas 

agressões e ameaças. Sustenta ainda que diante do quadro de ameaça e 

agressão foram confeccionados diversos Boletins de Ocorrência, 

Medidas Protetivas de códigos n° 97582, 78807, 90516 e 88026 e também 

ações penais de códigos n° 89459 e 100333, todas em tramite perante a 

Terceira Vara de Nova Mutum – MT. Neste contexto, pugna, em sede de 

Tutela Antecipada, a decretação do divórcio entre as partes. No mérito, 

pretende a procedência do pedido para decretar o divórcio do casal e a 

posterior averbação na Certidão de Casamento no Cartório de Averbação 

de Registro das Pessoas Naturais, voltando a parte autora a usar o nome 

de solteira. Com a inicial, vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a exordial, eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do novo Código de Processo Civil, 

assim como observada a determinação elencada no art. 320, do referido 

diploma legal. Defiro os Benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Passo a 

apreciação dos pedidos constantes na inicial. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que a parte autora 

possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido 

com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da 

tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua 

concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 

300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Tratando-se este um dos elementos mais 

marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações 

iniciais, passo ao exame do caso concreto. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende ainda em sede de tutela 

antecipada a decretação do divórcio para com o requerido, ante a 

ocorrência de graves ameaças e agressões, conforme documentação 

acostada nos Ids. 26480251, 26480252 e 26480253. É possível auferir 

nos Boletins de Ocorrências registrados perante a Autoridade Policial de 

Nova Mutum – MT, que o requerido já agredira e ameaçara a requerente 

diversas vezes, mesmo após o tempo em que já se encontravam 

separados de fato. Neste caso requer-se extrema cautela, uma vez que a 

requerente já possui diversas medidas protetivas em desfavor do 

requerido, para que este não se aproxime mais desta, conforme pode-se 

observar dos Boletins de Ocorrências n° 2015.323692 (Id. 26480251 – 

pág. 8), n°2016.34435 (Id. 26480251 – pág. 11), n° 2016.329504 (Id. 

26480251 – pág. 17), n° 2016.331827 (Id. 26480251 – pág. 22), o 

requerido não cumpre com as ordens de restrição já determinadas, o que 

causa uma séria preocupação quanto ao desrespeito à integridade física e 

psicológica da requerente. A autora vem, em sede inicial, demonstrando 

sua vontade em dissolver o vínculo conjugal com o requerido, ante aos 

fatos já narrados, exercendo seu direito potestativo, com fundamento em 

sua vontade. Neste sentido, tenho que a parte postulante demonstra 

documentalmente a probabilidade do direito que alega, sendo que para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Quanto ao fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, conforme mencionado, é 

clarividente que um possível indeferimento do pedido de antecipação de 

tutela é mais prejudicial, por ora, à parte Autora, sobretudo ante a 

periculosidade já demonstrada pelo requerido. Eis o entendimento 
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jurisprudencial aplicado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVÓRCIO 

LITIGIOSO. Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de 

urgência requerida. Possibilidade de decretação de divórcio em sede 

liminar. Direito potestativo. Tutela de urgência versus tutela de evidência. 

Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 

2109708-24.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; 

Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 

09/08/2018)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio – 

Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Situação de 

urgência configurada – Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2144992-59.2019.8.26.0000; Relator (a): José 

Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Regional de Vila Mimosa -1ª Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019; 

Data de Registro: 18/10/2019).” Nestes termos, a análise do pleito 

liminarmente formulado não comporta maiores delongas, devendo a tutela 

urgência ser deferida até a manifestação da parte Requerida, quando 

então este Juízo poderá ratificar ou reformar a medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, até a juntada da peça 

defensiva, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, uma vez 

que, presente os requisitos legais, para o fim de: DECRETAR o divórcio 

entre a parte autora e a parte requerida, devendo ser expedido mandado 

de averbação para registro no cartório competente, observando que a 

parte autora voltará a usar o nome de solteira “Eliane Mariza Custódio”. 

Atente-se a secretaria para o cumprimento do disposto na CNGC, 

instruindo-se o mandado de cumprimento de liminar com os documentos 

pertinentes. Ante o caso exposto, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação perante o CEJUSC. Cite-se e intime-se o Requerido, 

no endereço disposto na inicial, para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo legal, e nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 

do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e 

no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 

698, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 09 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002674-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE HAMMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002674-23.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): CLAUDIA JAQUELINE HAMMES RÉU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade ou Anulabilidade Contratual com restituição de 

valores c.c Dano Moral, ajuizado por Claudia Jaqueline Hammes, em face 

de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda – Multimarcas 

Consórcios, todos qualificados nos autos em epígrafe. Narra a autora, em 

breve síntese, que após ver um anúncio em uma rede social, entrou em 

contato com a empresa requerida, com o intuito de adquirir uma casa 

próprio. Afirma que de acordo com o plano ofertado pelo requerido, a 

requerente teria que dar uma entrada de R$ 6.866,00 (seis mil oitocentos e 

sessenta e seis reais), e em contrapartida seria lhe concedido um crédito 

por uma carta já contemplada no valor de R$ 160.000,00 (cento e 

sessenta mil reais), assumindo-se as parcelas mensais de R$ 1.231,78 

(um mil duzentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos). Aduz ainda 

que após inúmeras tratativas, assinou o devido contrato, contudo com o 

passar dos dias, fora informada que tratava-se de um consórcio de modo 

que para a adquirir o imóvel desejado, era necessário aguardar a 

contemplação. Ao final, afirma que teria solicitado a devolução dos valores 

repassados, todavia até o momento de interposição da ação, referido 

valor não havia sido lhe devolvido. Assim, requer em sede de tutela 

antecipada, o deferimento de medida cautelar no que tange à penhora on 

line nas contas da empresa requerida, com o intuito de garantir futura 

execução em face desta. E no mérito a condenação da empresa ao 

ressarcimento de valores desembolsados, a anulação do contrato 

pactuado e a condenação ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais Com a inicial vieram os documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Do Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência. Como é sabido, a tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Legitima-se 

para pedir arresto quem demonstra ser titular de relação jurídica da qual 

emana obrigação de pagar quantia certa. Impõe-se ao arrestante ser titular 

de execução ou ação de conhecimento, que requer e exige título de 

obrigação liquida e certa e como réu quem tem a obrigação de solver o 

débito. No caso em análise, verifica-se que a autora é empresa atua no 

ramo de empreendimentos imobiliários, especificamente nos autos, no 

ramo de consórcios para a aquisição de determinado bem imóvel ou móvel, 

contudo apesar de efetuar o pagamento, assinar o devido contrato fora 

informada de que para adquirir o imóvel desejado era preciso aguardar a 

ordem de contemplação do consórcio, e não contemplação imediata. 

Assim, solicitou a imediata devolução, e apesar das tratativas não obteve 

êxito. Assim, pretende a requerente o deferimento de medida cautelar de 

arresto on line nas contas da requerida a fim de garantir o futuro de uma 

possível execução. Cuidou de instruir a presente ação cautelar com cópia 

de conversas tidas pelo aplicativo whatsapp, com alguns representantes 

da empresa, B.O registrado, reclamação no PROCON, o que para este 

juízo em análise superficial dos autos não é suficiente para a 

demonstração da probabilidade do direito. Quanto ao requisito relativo ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, temos que 

ressaltar que a medida liminar “é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do 

impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa.” (TRF – 3ª Região, ApMS n.º 97.03.024957-4-SP, Rel. 

Juíza Sylvia Steiner, RT 753/399). Os requisitos para concessão da 

medida cautelar versam sobre a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo imprescindível a 

existência de ambos no caso concreto para o deferimento do pedido, pois, 

não estando presentes estes requisitos poderá ocorrer a decisão 

antecipada do direito a ser atingido no decorrer da ação. O arresto, por 

implicar restrição à liberdade de disposição do patrimônio, só é admitido 

quando preenchidos os requisitos legais. Ocorre que a medida de arresto 

on line nas contas da empresa requerida não é possível, uma vez que a 

mesma sequer fora citada para contestar a presente ação, bem como não 

se vislumbra neste primeiro momento processual a tentativa da requerida 

de furtar se eventual obrigação, não tendo nos autos a comprovação da 

impossibilidade de localização da parte devedora. Neste sentido vejamos: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO NA 

HIPÓTESE DE NÃO LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO. É possível a 

realização de arresto on-line na hipótese em que o executado não tenha 

sido encontrado pelo oficial de justiça para a citação. O arresto executivo 

de que trata o art. 653 do CPC consubstancia a constrição de bens em 

nome do executado quando este não for encontrado para a citação. 

Trata-se de medida que objetiva assegurar a efetivação de futura penhora 

na execução em curso e independe da prévia citação do devedor. Com 

efeito, se houver citação, não haverá o arresto, realizando-se desde logo 

a penhora. Portanto, o arresto executivo visa a evitar que a tentativa 

frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da 

execução, sendo a citação condição apenas para sua conversão em 

penhora, e não para a constrição. Em relação à efetivação do arresto 

on-line, a Lei 11.382/2006 possibilitou a realização da penhora on-line, 

consistente na localização e apreensão, por meio eletrônico, de valores, 

pertencentes ao executado, depositados ou aplicados em instituições 
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bancárias. O STJ entendeu ser possível o arresto prévio por meio do 

sistema Bacen Jud no âmbito de execução fiscal. A aplicação desse 

entendimento às execuções de títulos extrajudiciais reguladas pelo CPC é 

inevitável, tendo em vista os ideais de celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional. Nesse contexto, por analogia, é possível aplicar ao 

arresto executivo o art. 655-A do CPC, que permite a penhora on-line. 

REsp 1.370.687-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 

4/4/2013. Ante ao exposto, INDEFIRO a medida cautelar pleiteada. Nos 

termos do art. 334, §4º, inciso I e seguintes do Código de Processo Civil, 

designo o dia 09 de março de 2020, ás 15h00min (Horário Oficial do Mato 

Grosso), para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e 

intime-se a Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como 

notificando-a para comparecer à audiência de conciliação acompanhada 

de Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo 

legal, e nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, 

sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil 

de 2015, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 98 

do Código de Processo Civil. Por fim, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 05 

de dezembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002773-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FLORES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JULIANO FLORES (REU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002773-90.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): DARCI FLORES REU: MARCIO JULIANO FLORES, MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Internação Compulsória 

proposta por Darci Flores, por intermédio da Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso em favor dos interesses de Marcio Juliano Flores em 

desfavor do Município de Nova Mutum/MT. Decisão no Id. 26264301, 

declinando competência para esta Vara Cível. No Id. 26584109 consta 

decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada, bem como 

determinando a citação a citação do requerido para a apresentação de 

contestação. Ciência exarada pelo Ministério Público no Id. 26841586. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Analisando, detidamente os autos, denota-se que a parte autora pretende 

a determinação para a internação compulsória do requerido Márcio Juliano 

Flores, a ser providenciada unicamente pelo Município requerido, em razão 

deste fazer o uso regular de substancias químicas, apresentar 

comportamento agressivo, preambular pelas ruas no período noturno em 

busca de entorpecentes, bem como este vem subtraindo objetos de sua 

residência para vender e assim adquirir drogas. Pois bem. O caso em 

análise, deve ser averiguado com a máxima cautela, pois diante dos fatos 

narrados, o requerido Município de Nova Mutum – MT, não logra êxito em 

oferecer sozinho o tratamento e todo o suporte que o requerido possa vim 

necessitar, em caso de procedência do pedido inicial. Assim, verifica-se 

ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, o que, por referência a 

legitimidade processual, compõe-se de matéria de ordem pública, podendo 

ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Dessa forma, estar-se-ia diante da 

situação descrita no art. 114 do CPC: “Art. 114. O litisconsórcio será 

necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes.” Portanto, determino a inclusão do 

Estado de Mato Grosso devendo a serventia proceder com a devida 

alteração junto à autuação deste feito. Ademais, em observância a 

Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, percebe-se que a 

competência da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande foi alterada, ficando esta competente para processar e 

julgar os feitos relativos à saúde pública em que tenha como parte o 

Estado de Mato Grosso, mesmo em litisconsórcio com os Municípios do 

Estado. Ainda na mesma Resolução, foi determinado que as ações em 

curso, que tenham como objeto prestação continuada, devem ser 

remetidas a 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, bem como as ações ajuizadas depois do dia 30 de 

setembro de 2019, data em que a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de 

setembro de 2019, estabeleceu para iniciar a redistribuição das ações 

mencionadas. Posto isso, tendo em vista que a presente demanda se trata 

de prestação continuada, remetam-se os autos para a 1º Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. 

Expeça-se o necessário. Nova Mutum/MT, 13 de Janeiro de 2019. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002637-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. A. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002637-93.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA REU: LUIZ CARLOS DE 

ANDRADE Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos c.c. 

Pedido de Alimentos Provisórios proposta por Luiz Henrique Rodrigues 

Andrade, neste ato representado por sua genitora Elizangela Rodrigues da 

Silva, em desfavor de Luiz Carlos de Andrade. Com a inicial, juntou-se 

cópia da certidão de nascimento do infante, atestando a paternidade do 

Requerido, bem como acordo realizado fixando os alimentos no patamar 

de 14,28% do salário mínimo. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de 

justiça, conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil, determino que o cartório tome as devidas cautelas. Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. No 

que concerne à paternidade, os documentos constantes nos autos 

comprovam a paternidade da parte Requerida, assim, transparente se 

torna seu dever de prestar alimentos, conforme expressa previsão legal 

elencada no art. 2° da Lei 5.478/68. Na exordial, a parte Requerente 

sustenta a majoração dos alimentos recebidos a ser fixado em 30% (trinta 

por cento), do salário mínimo, o que equivale atualmente a R$ 311,70 

(trezentos e onze reais e setenta centavos). No que dispõe a revisão e 

consequente majoração dos alimentos, entendo que estão parcialmente 

presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de 

tutela provisória, previstos no artigo 300 e seguintes do CPC, de modo 

que, a definição do valor ocorre em observância ao trinômio 

possibilidade-necessidade-razoabilidade, assim, adequada a sua fixação 

na quantia correspondente a 20% (vinte por cento), o que equivalente 

atualmente a R$ 207,80 (duzentos e sete reais e oitenta centavos), mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, 

escolares, etc.), uma vez que a autora em sua inicial informa que este 

labora como pedreiro, de modo que sua renda não é fixa. Tenho que os 

valores mencionados atenderá às necessidades mais prementes da parte 

Requerente, levando em consideração que, neste momento, ainda não há 

a comprovação de valores tidos como renda da parte Requerida, o que 

exige cautela, tendo em vista o princípio da irrepetibilidade que rege a 

verba alimentícia, bem como, as consequências do inadimplemento. Isto 

posto, FIXO os alimentos provisórios no valor correspondente a 20% 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1766 de 2710



(vinte por cento), do salário atualmente vigente, o que equivale a R$ 

207,80 (duzentos e sete reais e oitenta centavos), mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias (médicas, escolares, etc.), a ser 

depositado em conta indicada pela parte autora. Considerando que o 

Requerido reside em comarca distante, DEIXO de designar a solenidade de 

conciliação e CONVERTO o feito para o rito ordinário. CITE-SE o Requerido, 

por meio de carta precatória, para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil, bem como INTIME-O 

dos alimentos provisórios fixados. Tratando-se de carta precatória, fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, 

“caput”, do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da 

contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos: 1. Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Por fim, conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002917-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002917-64.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): CELIO DE OLIVEIRA FILHO RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o valor 

atribuído a causa é de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), 

entende-se que este não é o Juízo competente para apreciação do feito, 

ou seja, o valor, em verdade, é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos 

contra a Fazenda Pública Estadual, sendo, pois, de competência absoluta 

do Juizado no foro onde estiver instalado. Neste sentido, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA – COMPENTÊNCIA ABSOLUTA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – A competência para a instrução e o 

processamento das causas submetidas ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta, o que permite o reconhecimento de ofício pelo 

magistrado. – A referida competência não implica em desrespeito aos 

princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, apenas orientando o 

jurisdicionado para a distribuição da ação perante o competente Juízo. – 

Reconhecida a incompetência, devem os autos ser remetidos ao juízo 

competente, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia 

processual. (TJMG – AC: 10000150963247001, Relator: Ângela de 

Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 08/03/2016)”. Desta feita, para 

suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca de Nova 

Mutum/MT, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os 

autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum/MT, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 09 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002691-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA LUZ MORISSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002691-93.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: RENATA DA LUZ 

MORISSO Vistos, etc. Defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte 

Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente nos 

autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 5 (cinco) dias. Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, 

conforme dispõe o artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante 

do dever da parte manter o seu endereço atualizado. Saliento, que 

rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, 

do Código de Processo Civil. Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 

(cinquenta reais), portanto irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, exceto 

quando de se tratar de dívida alimentar e gozo do benefício da gratuidade 

judiciária pela parte Exequente. Por fim, sem prejuízo do supra 

determinado, intime-se a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao resultado da penhora realizada, 

ainda que infrutífera. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 21 de outubro de 2019. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002820-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

MARTA ELISA FACCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002820-64.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como não recolheu as custas 

processuais. Dessa forma, intimem-se os patronos do requerente para, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001021-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS OAB - MT24509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. F. J. (RÉU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001021-83.2019.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, ID 23827522, 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002515-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WICTTOR HUGO DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Assunto: INTERDIÇÃO (58) Nos termos 

da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte Autora para comparecer nesta Secretaria para assinar o 

termo de compromisso.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000819-09.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MOGNON (AUTOR(A))

ILENE MARIA MOGNON VERSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT0007303S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULCEU MOGNON (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000819-09.2019.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou no ID nº 19375769 diversos 

documentos em um mesmo arquivo, sem individualizar, conforme 

determina a Resolução 03/2018, bem como no referido arquivo há 

documentos com orientação de página equivocada. Outrossim, impõe 

registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização de documentos de forma a 

facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” Assim, determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o autor proceda a juntada no feito dos documentos de 

forma individualizada, bem como com orientação de página correta, a fim 

de que seja possível à analise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2019 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000981-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANGELO VALDAMERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MOURA LEITE ABREU OAB - MG103016 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000981-04.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. Com o fito 

de conciliar as partes, designo audiência preliminar de conciliação para o 

dia_28/02/2020, às 15 horas, a qual será realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC. CITE-SE o requerido sobre os termos da 

inicial, bem como INTIME-O para que compareça ao ato designado 

acompanhado de advogado, importando a sua ausência nas sanções do 

artigo 334, § 8º , do Código de Processo Civil. Se não houver acordo, 

poderá os réus contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, desde que o faça por 

intermédio de advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002615-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. Z. (EXECUTADO)

A. D. C. Z. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO NOS 

TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da(s) carta(s) precatória(s) retro expedidas, para promover a retirada 

desta. Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 

(trinta) dias, a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre. Nova 

Mutum,19 de dezembro de 2019. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 
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Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002932-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE SALVIANO DE LIMA OAB - 009.145.521-98 

(REPRESENTANTE)

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. F. B. (RÉU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002932-33.2019.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, ID 27090969 - 

Decisão, contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 

da CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo 

em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001640-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARVINO GUIMARAES TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAO BENEDITO DE TOLEDO OAB - 298.658.161-72 (PROCURADOR)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON NOIMANN (RÉU)

ALBINO NOIMANN (RÉU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001640-47.2018.8.11.0086 

Partes: CARVINO GUIMARAES TOLEDO - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

FABIANO ALVES ZANARDO - MT12770-O, X ALBINO NOIMANN e outros - 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação 

vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, 

considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002474-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. B. (AUTOR(A))

A. R. B. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. D. D. S. (RÉU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002474-16.2019.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para INTIMAR a parte autora, na 

pessoa do seu procurador acerca do ID 25919869, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001589-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIO ALEX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAMIR SALETT DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001589-02.2019.8.11.0086 Vistos. De 

proêmio, analisando os autos, verifico que os autores Eziquiel de Oliveira, 

Adriana de Oliveira, Oziel de Oliveira e Marcio Alex de Oliveira não 

juntaram o termo de renúncia por meio de Escritura Pública. Ademais, 

constato que o valor da causa encontra-se em dissonância com o valor 

total do bem. Dessa forma, intime-se a patrono dos requerentes para, nos 

termos dos artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

trazendo os termos de renúncia por meio de Escritura Pública, bem como o 

valor correto da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do 

mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. CUMPRA-SE. Nova 

Mutum/MT, 27 de setembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001862-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. L. (REQUERENTE)

F. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001862-78.2019.8.11.0086 

Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) 

Processo impulsionado com a prolação do ato processual adequado, para 

as partes tomarem ciência da sentença de ID 22439106, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVAL LAUTENSCHLAGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO BARBOSA CALADO NETO OAB - PB17231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000156-60.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO proposta por FLORIVAL 

LAUTENSCHLAGER em face de AYMORE, todos qualificados nos autos. 

Ao documento de ID nº 17875413, fora determinada emenda à inicial, 
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recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de indeferimento da inicial. Ao documento de ID nº 23982207, 

certificado o decurso de prazo para o autor proceder à emenda a inicial. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Na dicção 

do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, 

sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que após ter sido 

facultado ao autor para recolher o valor das custas processuais e taxas 

judiciárias ou comprovar a situação de hipossuficiência, estes deixaram 

transcorrer in albis o prazo para tanto, conforme certidão de documento 

de ID nº 23982207. É cediço que nos casos de extinção do processo por 

abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (Inteligência do Art. 

485, incisos II e III, e §1º, do CPC). Contudo, na presente hipótese, a 

extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da 

ausência do recolhimento das custas, bem como a comprovação da 

impossibilidade de fazê-la, as quais são fundamentais ao prosseguimento 

do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação. A propósito, 

esse é o entendimento do Egrégio TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO 

ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Não se 

tratando de hipótese de extinção do processo por desídia (CPC, 267, III) e 

sim de descumprimento da ordem de emenda, desnecessária a intimação 

pessoal do autor neste sentido. (Ap, 96025/2011, DES.PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/04/2012, 

Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto posto, indefiro a inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, 

do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

outubro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R A PEREIRA METALURGICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

RAIMUNDO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000111-56.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822 X R A PEREIRA 

METALURGICA EIRELI - ME e outros - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 

da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para 

que fique ciente das correspondências devolvidas no ID. 27817062 e 

27817074, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) 

de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas 

de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DENKER FILHO (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000444-08.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O X ALEX DENKER FILHO - Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação 

vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para 

intimar a parte autora, para que fique ciente das correspondências 

devolvidas no ID. 27821655, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001007-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FREY TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

CRISTIANE FREY (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001007-02.2019.8.11.0086 

Partes: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE 

DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249 X 

CRISTIANE FREY TRANSPORTES - ME e outros - Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

autora, para que fique ciente das correspondências devolvidas no ID. 

27326144 e 27821683, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a 

expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o 

pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000779-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALVORADA FM E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000779-27.2019.8.11.0086 

Partes: ALVORADA FM E PUBLICIDADE LTDA - ME - ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUIS FELIPE LAMMEL - MT0007133A X CLARO S.A. - 

Assunto: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) Nos termos da 
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legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

para intimar a parte autora, para que fique ciente das correspondências 

devolvidas no ID. 27822631, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002001-64.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela 

exequente M. D. PEREIRA COMÉRCIO - EPP, em face do executado 

EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. Ao ID nº 19195599, a 

exequente pugnou pela desistência da ação, com a sua consequente 

extinção sem julgamento do mérito. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Ante o pedido formulado pela parte exequente ao ID nº 19195599, é de 

rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista que a 

parte requerida não fora citada. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, defiro integralmente o pedido de ID nº 19195599, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA PARTE REQUERENTE e julgo extinto o PROCESSO sem 

resolução de mérito, consoante artigo. 485, inciso VIII, do Código 

Processual Civil. Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2019. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001337-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001337-96.2019.8.11.0086 

Assunto: GUARDA (1420) Processo impulsionado com a prolação do ato 

processual adequado, ID 23021843, contudo, sem publicação do 

conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in 

verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, as intimações pelo 

Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além 

da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) 

advogado(s)”.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002369-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

K. V. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZOLA & GAZOLA LTDA - ME (RÉU)

FELIPE BASSANI GAZOLA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002369-39.2019.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito verifico que os autores juntaram o documento de ID 24422387, o 

qual não está legível, pois consta a identificação de erro inesperado no 

sistema. Ademais, a parte autora requereu os benefícios da justiça 

gratuita, mas nada comprovou. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

apresente o documento legível de ID 24422387, a fim de viabilizar sua 

leitura e possibilitar a análise do feito, bem como para que recolha o valor 

das custas ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, com fulcro no artigo 

321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 08 

de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001785-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI MICUANSKI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEDIO APARECIDO TOSTA OAB - MT4855/O (ADVOGADO(A))

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GERMANO PLETSCH (RÉU)

THIAGO PLETSCH DALLA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001785-69.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o autor postula como 

pedidos cumulativos a condenação dos requeridos a título indenização por 

danos materiais, morais e pensão por morte, de modo que atribui valor à 

causa contabilizando apenas os valores decorrentes de danos materiais e 

morais, desatendendo o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de 
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Processo Civil, ipsis litteris: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles;” Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos 

termos dos artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

adequar o valor da causa, nos moldes do artigo 292, incisos VI do Código 

de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do 

mesmo Código. Com a emenda a inicial ou decorrido o prazo para tanto, o 

que deverá ser certificado nos autos, retornem estes conclusos para 

apreciação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 08 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002592-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORIA VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002592-89.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público. Colhida a cota ministerial, 

retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário Às 

providências. Nova Mutum/MT, 08 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002608-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILSI BESCOW SCHENKEL (INVENTARIANTE)

GENECI SCHENKEL (REQUERENTE)

SERENITA SCHENKEL (REQUERENTE)

OSCAR ADAIR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERIO AUGUSTO SCHENKEL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002608-43.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial, eis que a primeira vista se encontram presentes os requisitos legais 

do art. 319 do NCPC. NOMEIO como inventariante a Sra. ILSI BESCOW 

SCHENKEL, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 

(cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. 

(art. 617 do NCPC) Após, citem-se o Ministério Público, os herdeiros e os 

interessados não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda 

Pública, manifestando-se esta sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente. Havendo concordância quanto às primeiras declarações 

e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha 

e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, 

já com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final. Defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 4º da Lei 

nº 1.060/50, bem como item 2.14.8 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 08 de janeiro 

de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002016-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR MASSON (EXECUTADO)

CESAR MASSON - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002016-96.2019.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID nº 22657749 com 

orientação de página incorreta, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento de ID nº 22657749 com orientação de página 

correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 09 de janeiro 

de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002089-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES MIRANDA (REQUERENTE)

MARCIA GOMES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE MORAIS PALOMBO OAB - SP282588 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LUIS ANTONIO GOMES MIRANDA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002089-68.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que o valor da causa está em dissonância 
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com o proveito econômico pretendido. Dessa forma, intime-se o patrono 

dos requerentes para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, retificando o valor da causa e recolhendo 

o valor das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 09 

de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002237-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI COGO (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002237-16.2018.8.11.0086 

Partes: TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - MT19504/O X 

GILNEI COGO - Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da legislação 

vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para 

intimar a parte autora, para que fique ciente das correspondências 

devolvidas no ID. 27950266, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002690-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. E. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002690-74.2019.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, ID 25926387, 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002668-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. H. A. (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002668-16.2019.8.11.0086 

Assunto: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, ID 26290770, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002248-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR JOSE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002248-11.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, visto que da análise perfunctória 

presentes os requisitos. CITE-SE a parte requerida, conforme postulado, 

para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou se não forem 

opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que 

caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas 

processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002254-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Santa Rita do Trivelato (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA (EXECUTADO)

MARA CRISTINA ZANUTTO BATISTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002254-18.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

petição inicial, porque de acordo com os requisitos previstos no artigo 798 

do Código de Processo Civil. Proceda-se à citação dos executados para 

satisfazerem a obrigação indicada no título extrajudicial, mediante a 

outorga da escritura de desapropriação com desmembramento do imóvel 

desapropriado, bem como, fornecendo no referido ato, todos os 

documentos necessários à transferência do imóvel junto ao competente 

cartório de registro de imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias, segundo 

disposto no artigo 806 do Código de Processo Civil. Expeçam-se os 

respectivos mandados. Decorrido o prazo estabelecido, intime-se o 

exequente para requerer o impulsionamento da execução no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão e arquivamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002258-55.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN NAZARIO (REU)

WILIAN NAZARIO REPRESENTACOES - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002258-55.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor pretendido a 

título de dano moral não se encontra arbitrado, nos termos do artigo 292, 

inciso V, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do 

Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, para que indique o valor 

pretendido a título de indenização por dano moral, bem como retifique o 

valor dado à causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002542-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO CROZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI ADOLFO CLAAS (EXECUTADO)

EDIBERTO CLAAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002542-63.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

JOCELINO CRUZ DA SILVA em face de EDIBERTO CLAAS e LENI ADOLFO 

CLAAS, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial, vieram 

os documentos de ID’s nº 25275806/26166519. Pois bem. Compulsando os 

autos nota-se que a presente inicial está de acordo com o que 

determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela qual 

RECEBO a inicial. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.882.794,40 (dois milhões, 

oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e 

quarenta centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil. Remetam-se os 

autos à Secretaria para que retire a visibilidade do documento de ID nº 

25275808, pois se encontra com orientação de página equivocada. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002878-67.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 96.714,89 (noventa e seis mil, 

setecentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos). Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do 

Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002874-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARK & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002874-30.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como não recolheu as custas 

processuais. Dessa forma, intimem-se os patronos do requerente para, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002685-52.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BORGES LAGO - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002685-52.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 
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isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 13 de janeiro 

de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002666-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. H. A. (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002666-46.2019.8.11.0086 

Assunto: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, ID 26308069, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002300-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BATISTELLA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002300-07.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, visto que da análise perfunctória 

presentes os requisitos. CITE-SE a parte requerida, conforme postulado, 

para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou se não forem 

opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que 

caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas 

processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002346-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY SESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002346-93.2019.8.11.0086 Vistos. 

Certifique-se o cumprimento da decisão proferida em sede de plantão 

regional, considerando que foi juntado aos autos apenas a decisão que 

concedeu a tutela de urgência, sem cópia dos atos de cumprimento. 

Aguarde-se o prazo para citação do polo passivo. Intime-se o requerente 

para que traga aos autos a procuração outorgada a seu causídico, bem 

como a declaração de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção da ação sem julgamento do mérito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 

13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CEZAR CORREIA (REU)

SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002327-87.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. Com o fito 

de conciliar as partes, designo audiência preliminar de conciliação para o 

dia_13/03/2020, às 13 horas, a qual será realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC. Defiro os benefícios da assistência 

judiciaria gratuita, podendo ser revogada a qualquer tempo. CITEM-SE o 

requerido sobre os termos da inicial, bem como INTIMEM-OS para que 

compareça ao ato designado acompanhado de advogado, importando a 

sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de Processo 

Civil. Se não houver acordo, poderá o réus contestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, 

desde que o faça por intermédio de advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002350-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI MARCOLINO LAND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONTRA DO BRASIL AGENCIADORA DE SERVICOS E CARGAS LTDA. 

(REU)

GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA 

AGRICOLA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002350-33.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, mas nada comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono 

do requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 

de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002355-55.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BATISTELLA (EXECUTADO)

ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002355-55.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 125124,84 (cento e vinte e 

cinco mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a 

serem pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 

1º, do Código de Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001932-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001932-95.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que o protesto ocorreu acerca do valor de 

R$ 2.487,93 (Dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três 

centavos). Todavia, o valor cobrado na presente ação é de R$ 37.248,00 

(Trinta e sete mil duzentos e quarenta e oito reais), conforme parcelas 

vencidas e vincendas. Ademais, o documento de ID 2250095 encontra-se 

com sua posição inversa. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente 

para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, com o valor do protesto correto, bem como a posição 

correta do documento de ID 22500095, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001801-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE FREITAS PAULA 05331470181 (REQUERIDO)

ANA CAROLINA DE FREITAS PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001801-23.2019.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 22272050 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 22272050 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002448-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO (REQUERIDO)

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002448-18.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que o protesto ocorreu acerca do valor de 

R$ 3.340,15 (três mil, trezentos e quarenta reais e quinze centavos). 

Todavia, o valor cobrado na presente ação é de R$ 25.487,12 (vinte e 

cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), conforme 

parcelas vencidas e vincendas. Dessa forma, intime-se o patrono da 

requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, com o valor do protesto correto, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, retornem os autos 
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conclusos. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

APARECIDO LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000597-41.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

SICREDI CENTRO NORTE em face de APARECIDO LIMA DOS SANTOS e 

APARECIDO LIMA DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID’s nº 18740020/21072325. 

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está de 

acordo com o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, 

razão pela qual RECEBO a inicial. Cite-se a executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 91.510,87 (noventa e 

um mil, quinhentos e dez reais e oitenta e sete centavos). Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do 

Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002059-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DA ROCHA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002059-33.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o valor das parcelas vencidas e 

vincendas. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, para que retifique o valor da causa, bem como recolher 

custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002229-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE SOUZA SEICOFSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002229-05.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o valor das parcelas vencidas e 

vincendas. Ademais, vejo que o requente não comprovou a mora. Assim, 

indesviável se atentar, na hipótese, para o teor da Súmula 72 do STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, para que retifique o valor da causa, 

recolha custas complementares, bem como comprove a mora, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002324-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DOS SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002324-35.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o valor das parcelas vencidas e 

vincendas. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, para que retifique o valor da causa e recolha custas 

complementares, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002336-49.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELENILSON RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002336-49.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que o protesto ocorreu acerca do valor de 

R$ 464,98 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito 
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centavos). Todavia, o valor cobrado na presente ação é de R$ 12.348,84 

(doze mil, trezentos e quarenta e oito reais), conforme parcelas vencidas 

e vincendas. Constato também que o valor da causa encontra-se em 

dissonância com o valor das parcelas vencidas e vincendas. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

para que retifique o valor da causa e valor do protesto, bem como recolha 

custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002299-22.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SILVA PEREIRA OAB - 044.610.226-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002299-22.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, mas nada comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono 

do requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 

de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002404-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REU)

LOCADORA E TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA APARECIDA DE 

ASSIS LTDA. - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002404-96.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

petição inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se 

a parte requerida no endereço constante da inicial, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Tendo 

em vista que o autor não se manifestou acerca de interesse na audiência 

de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002330-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002330-42.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que o protesto ocorreu acerca do valor de 

R$ 5.235,79 (cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove 

centavos). Todavia, o valor cobrado na presente ação é de R$ 39.215,52 

(trinta nove mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), 

conforme parcelas vencidas e vincendas. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, com o valor do protesto correto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, retornem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002306-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASKIA TENYLLE FONSECA COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002306-14.2019.8.11.0086 Vistos. Vejo que o 

requente não comprovou a mora. Assim, indesviável se atentar, na 

hipótese, para o teor da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Diante disso, intime-se o requerente para, na pessoa de seu patrono, a 

emendar a inicial, para comprovar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321, do mesmo Código. 

Após, retornem os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002298-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMOND SANTANA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002298-37.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que o protesto ocorreu acerca do valor de 

R$ 1.368,42 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos). Todavia, o valor cobrado na presente ação é de R$ 32.629,41 

(trinta e dois mil, seiscentos e vinte e nove e quarenta e um centavos), 

conforme parcelas vencidas e vincendas. Constato também que o valor da 

causa encontra-se em dissonância com o valor das parcelas vencidas e 

vincendas. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, para que retifique o valor da causa e valor do protesto, 

bem como recolha as custas complementares, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001010-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUDILEIA APARECIDA BARROS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

PAULO VIDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001010-54.2019.8.11.0086 

Partes: PAULO VIDEIRA e outros - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

CICERO AUGUSTO MILAN - MT0016703A ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

CICERO AUGUSTO MILAN - MT0016703A X Estado de Mato Grosso e 

outros - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da 

legislação vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da 

CNGC, considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) 

apresentada(s), IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus 

advogados, para, querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002388-45.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RIOMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BORIOLI DE OLIVEIRA OAB - SP356328 

(ADVOGADO(A))

DUDELEI MINGARDI OAB - SP249440 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (EXECUTADO)

IDU COSTA (EXECUTADO)

FERNANDO CIVALSCI COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002388-45.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como não recolheu as custas 

processuais comprovou. Dessa forma, intimem-se os patronos do 

requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002295-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Santa Rita do Trivelato (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON TOMAZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002295-82.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

NCPC. Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de trinta 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. 

Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte devedora, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho 

utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Proceda à Secretaria a retificação do valor da causa, fazendo 

constar o montante de R$ 15.933,81 (quinze mil, novecentos e trinta e três 

reais e oitenta e um centavo). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 14 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002424-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO LUIS ROMANOSKI (EXECUTADO)

EUGENIO JAQUES ROMANOSKI (EXECUTADO)

ERVINO JOSE ROMANOSKI (EXECUTADO)

ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002424-87.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO em face de ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – ME, ERVINO 

JOSÉ ROMANOSKI, EMILIO LUIS ROMANOSKI e EUGENIO JAQUES 

ROMANOSKI, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial, 

vieram os documentos de ID’s nº 24625265/24801630. Pois bem. 

Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual RECEBO a inicial. Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 735.284,47 (setecentos e 

trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete 

centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do parágrafos 

1º e 2º do artigo 212 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 14 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002453-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002453-40.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA 

AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL em face de M I CONSTRUART 

MÁRMORES E GRANITOS EIRELI - EPP, todos devidamente qualificados 

nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID’s nº 

24757016/24822859. Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a 

presente inicial está de acordo com o que determinado o artigo 798 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual RECEBO a inicial. Citem-se os 

executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

quantia de R$ 125.075,01 (cento e vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e 

um centavo). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do 

parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 14 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002472-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE ISERNHAGEN CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEISON KRAUSPENHAR (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002472-46.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como não recolheu custas processuais. 

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002041-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002041-12.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando o conteúdo dos autos, verifico que a parte devedora não está 

devidamente constituída em mora, porque a notificação extrajudicial 

expedida pela demandante chegou ao endereço do requerido, uma vez 

que, conforme AR constante do ID 22733820, a localidade não é área 

servida de serviço de correio. Portanto, é forçoso consignar o teor da 

Súmula 72 do STJ, a qual ressalta a importância da constituição em mora 

do devedor, assim como a disposição contida no artigo 2°, parágrafo 2°, 

do Decreto-Lei 911/1969, vejamos: Súmula 72, STJ: A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 

2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Assim, em virtude da irregularidade apontada acima, 

determino que a requerente proceda à emenda da petição inicial, nos 

termos do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que comprove a constituição em mora do devedor, com 

a tentativa de sua notificação pessoal, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 14 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001680-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AUGUSTO PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE PEREIRA DE ALENCAR STEFANI (EXECUTADO)

EDUARDO CESAR STEFANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001680-29.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Citem-se os executados para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 43.468,16 (Quarenta e 

três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). 

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a 

serem pagos pelas partes executadas no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 

827, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002476-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002476-83.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o valor das parcelas vencidas e 

vincendas. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, para que retifique o valor da causa e recolha o valor das 

custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002494-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SUZA MARI COELHO (EXECUTADO)

JONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002494-07.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 46.673,03 (quarenta e seis mil, 

seiscentos e setenta e três reais e três centavos). Concedo ao Sr. Oficial 

de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 14 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002493-22.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZA MARI COELHO (EXECUTADO)

JONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002493-22.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 60.142,25 (sessenta mil, cento 

e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Concedo ao Sr. Oficial 

de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 14 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000970-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. L. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. R. (REU)

F. R. D. M. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000970-09.2018.8.11.0086 

Partes: O. P. L. J. - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): ALEXANDRE 

ADAELSIO DA CRUZ - MT0008028A X F. R. de M. e outros - Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação vigente e do 

artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA, 

por seus advogados, para se manifestar acerca da diligência negativa do 

Oficial de Justiça retro ID. 27961550, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo e se 

NÃO foi beneficiário(a) de Justiça Gratuita, caso requeira a expedição: a) 

de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas 

de preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Nova Mutum, 15 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003055-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. D. T. M. D. R. D. J. L. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1003055-31.2019.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, ID 27472010, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002492-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CORREIA DOS SANTOS TRANSPORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002492-37.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Primeiramente, o exequente requer seja concedida 

a tutela de urgência para fins de bloquear ativos financeiros em conta 

corrente de titularidade do executado. Todavia, tal pleito não merece 

prosperar. Isso porque, embora o exequente tenha alegado a possibilidade 

de o executado desviar seu patrimônio para o nome de outrem após ser 

citado desta ação, não fez prova de que o executado estaria de fato 

dilapidando seu patrimônio a ponto de restar insolvente para o processo. 

Assim, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 5.907,20 (cinco mil, novecentos e sete reais 

e vinte centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil. Citem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum/MT, 15 

de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002479-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FREY TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE FREY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002479-38.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que o protesto ocorreu acerca do valor de 

R$ 24.538,66 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e 

seis centavos). Todavia, o valor cobrado na presente ação é de R$ 

67.841,32 (sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e 

dois centavos), conforme parcelas vencidas e vincendas. Dessa forma, 

intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 

do Código de Processo Civil, emendar a inicial, com o valor do protesto 

correto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 15 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001270-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA FONTES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LM DA SILVA CONVENIENCIA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001270-34.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Com o fito de conciliar as 

partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia_20/03/2020, 

às 14 horas, a qual será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC. CITE-SE o requerido sobre os termos da inicial, bem 

como INTIME-O para que compareça ao ato designado acompanhado de 

advogado, importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do 

Código de Processo Civil. Se não houver acordo, poderá o réu contestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de 

Processo Civil, desde que o faça por intermédio de advogado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 

15 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002541-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERREIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

N. D. S. F. (HERDEIRO)

T. D. S. F. (HERDEIRO)

R. D. S. F. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002541-78.2019.8.11.0086 Vistos. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu procurador para retificar o valor da 

causa, devendo refletir o valor do monte mor que será objeto da partilha. 

Ademais, para concessão da justiça gratuita, é necessário comprovar 

hipossuficiência financeira dos demais herdeiros e não somente da 

inventariante. Diante disso, intime-se a parte requerente para, na pessoa 

de seu patrono, emendar a inicial, conforme os termos acima 

mencionados, no prazo de 15 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de janeiro de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO JOAO BIANCHEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JOSE ALVES (EXECUTADO)

LEANDRO ALVES FIAMETI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 
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CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" o prazo para pagamento do 

débito, razão pela qual, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 

da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Nova Mutum,15 

de janeiro de 2020. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002576-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ARLEI SFREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ESPIRITO SANTO (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002576-38.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do 

Novo Código de Processo Civil. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Cientifique-se 

para que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município de Nova Mutum/MT (art. 246, § 3.º), encaminhando-se a cada 

ente cópia da inicial e dos documentos que a instruem. Notifique-se o 

ilustre representante do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum/MT, 15 de janeiro de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002582-45.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DENKER FILHO (EXECUTADO)

EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

JOSE HAMILTON RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002582-45.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Citem-se os executados para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 3.947.669,94 (três 

milhões, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove 

reais e noventa e quatro centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelas partes 

executadas no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 15 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002375-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002375-46.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). Ciência ao 

Administrador Judicial Dux Administração Judicial na pessoa do 

responsável pela condução do processo, o advogado Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Túlio, OAB/MT 11.876-A, o qual foi nomeado como 

administrador judicial da empresa requerida, a qual encontra-se em 

Recuperação Judicial nos autos 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 

15 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002370-24.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002370-24.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID’s nº 

24423521/24529905. Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a 

presente inicial está de acordo com o que determinado o artigo 798 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual RECEBO a inicial. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento de 

quantia de R$ 463.511,88 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos 

e onze reais e oitenta e oito centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça 

os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, §1º, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Administrador Judicial Dux Administração 

Judicial na pessoa do responsável pela condução do processo, o 

advogado Alexandry Chekerdemian Sanchik Túlio, OAB/MT 11.876-A, o 

qual foi nomeado como administrador judicial da empresa executada, a 

qual encontra-se em Recuperação Judicial  nos autos 

3435-42.2017.811.0086 – Código 105258. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 15 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002558-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA SOARES COVOLAN (EXECUTADO)

VILSON COVOLAN (EXECUTADO)

BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN (EXECUTADO)

ROMEU ANTONIO COVOLAN (EXECUTADO)

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN (EXECUTADO)

DARCI COVOLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002558-17.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID’s nº 

25303290/25384020. Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a 

presente inicial está de acordo com o que determinado o artigo 798 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual RECEBO a inicial. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento de 

quantia de R$ 817.246,32 (oitocentos e dezessete mil, duzentos e 

quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte 

executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, §1º, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Administrador Judicial Dux Administração 

Judicial na pessoa do responsável pela condução do processo, o 

advogado Alexandry Chekerdemian Sanchik Túlio, OAB/MT 11.876-A, o 

qual foi nomeado como administrador judicial da empresa executada, a 

qual encontra-se em Recuperação Judicial  nos autos 

3435-42.2017.811.0086 – Código 105258. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 16 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERNANDO THEREZAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ EDUARDO FERST (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000378-28.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por OSVALDO FERNANDO THEREZAN em face de LUIZ EDUARDO FERST 

e MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, mas não juntou documentos capazes de comprovar sua 

situação de hipossuficiente. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Em que pese a parte requerente ter alegado que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas processuais, não é o que se extrai 

dos autos, porque o autor não comprovou através de documentos hábeis 

sua situação econômica, além do fato de estar sendo patrocinado por 

advogado particular, o que evidencia um mínimo de condição financeira 

para arcar com os custos de uma ação judicial. Tudo tem um custo, assim 

como o processo judicial. Há o custo dos prédios onde se processam os 

atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o custo dos peritos 

e o dos advogados. A maior parte do custo dos processos é suportada 

pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas 

uma pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses. 

Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve 

arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que 

não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o 

caso dos autos. Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA 

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente 

OSVALDO FERNANDO THEREZAN, em virtude do autor não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência. Nesse diapasão, 

determino ao requerente que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002610-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZA MARI COELHO (REU)

AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002610-13.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como não recolheu custas processuais. 

Ressalto que a guia de recolhimento de custas juntada no ID nº 26640077 

refere-se ao processo judicial nº 1002493-22.2019.811.0086, sendo 

impertinente sua juntada nestes autos. Dessa forma, intime-se o patrono 

do requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 

de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002612-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE MENESES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002612-80.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, mas não recolheu as custas processuais. Dessa 

forma, intimem-se a patrona do requerente para, nos termos dos artigos 
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320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o 

valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002640-48.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FRANCISCO DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002640-48.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público. Colhida a cota ministerial, 

retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 16 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002791-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CAPANA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002791-14.2019.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID nº 26273802 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID nº 26273802 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 16 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002627-49.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002627-49.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por JOÃO DE DEUS DA SILVA em face 

de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO- 

DETRAN/MT, ambos qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, consigno que a Lei 

12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o 

julgamento das ações cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal e 

Territórios e dos Municípios, com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. 

O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta 

dos referidos Juizados no foro onde estiverem instalados. Destarte, 

ressalto ainda a existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal 

Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta o Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, bem como que o autor 

atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o feito em epígrafe 

deve ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Nova Mutum/MT. Sendo assim, para suprir o vício de 

competência absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum/MT, o qual deverá processar 

e julgar esta ação. Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Nova Mutum/MT, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002792-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

MARTA ELISA FACCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002792-96.2019.8.11.0086 Vistos. 
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Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como não recolheu as custas 

processuais. Dessa forma, intimem-se os patronos do requerente para, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002750-47.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS POLIPPO BORTOLOTTI (EXECUTADO)

SIMONE DE ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002750-47.2019.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Citem-se os executados para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 128.921,79 (cento e 

vinte e oito mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos). 

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a 

serem pagos pelas partes executadas no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 

827, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002712-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHELLIPE JOSE DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002712-35.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, mas nada comprovou, visto que a declaração inativa foi 

emitida em 2016. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002658-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO CENEDESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE KAMINSKI - ME (REU)

PABLO ISLAN DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002658-69.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como não recolheu as custas 

processuais. Dessa forma, intimem-se os patronos do requerente para, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002670-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIA MACHADO DIONIZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002670-83.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial, porque de acordo com os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Cite-se o requerido, no endereço declinado na inicial, para, 

querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista que a 

autarquia previdenciária não pode transacionar acerca do interesse 

público que patrocina, deixo de designar audiência preliminar de 

conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para apresentação de 

contestação nos moldes das hipóteses previstas no artigo 231 do Código 

de Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo réu 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor 

para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo 

lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Em 

seguida, retornem os autos conclusos. Defiro a gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Nova Mutum/MT, 16 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001405-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001405-46.2019.8.11.0086 

Partes: ZENIR DO NASCIMENTO SILVA - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

SONIA DE FATIMA DA SILVA - MT0018130A X INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO 

DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de: 1) INTIMAR a parte 

AUTORA, por seus advogados, para tomar ciência da data da designação 

da perícia a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2020, às 17hs00min, nas 

dependências do fórum desta comarca (ID. 28011174). 2) INTIMAR a parte 

AUTORA, por seus advogados, para apresentação dos quesitos no prazo 

legal. 3) Nos termos da legislação vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e 

do artigo 1.209 da CNGC, considerando a tempestividade da contestação 

apresentada, INTIMAR a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002599-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002599-81.2019.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, ID 25924587 

(Despacho), contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 

423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o 

processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça 

Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da 

ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002819-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002819-79.2019.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, ID 

26349340(Despacho), contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames 

do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o 

processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça 

Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da 

ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54638 Nr: 2119-67.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Marlene Bohrer - Me (Posto Farmacêutico 

Popular), Edna Marlene Bohrer, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que somente foi oportunizada a indicação de provas pelo 

autor da ação, oportunidade em que este pleiteou pelo julgamento 

antecipado da lide, conforme manifestação de fl. 108, intimem-se as partes 

requeridas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

 Com a manifestação ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser 

certificado nos autos, retornem os autos conclusos para saneamento e/ou 

julgamento antecipado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89176 Nr: 4495-21.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF PIVETTA TRANPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida/recorrida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120934 Nr: 4083-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOC, DdS, GABdS, OMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Poletto - 

OAB:MT 19.740, Eber Antônio Dávila Panduro - OAB:5828, Eduardo 

Machado - OAB:13.065, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - 

OAB:6127, Paulo Aparecido da Silva - OAB:8202, Tatiane Lis Dávila - 

OAB:9169

 “Vistos. Ante a ausência justificada da Defensoria Pública, NOMEIO 

exclusivamente para este ato o Dr. Matheus Tavares, OAB 27.095/MT, 

como curador especial dos requeridos. Desde já, fixo os honorários 

advocatícios em 0,5 (meia) URH, na importância de R$ 464,25 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Após a 

realização deste ato, expeça-se certidão de crédito de honorários 

advocatícios em favor do causídico nomeado. No mais, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias 

e, em seguida, à Defesa. Ao final, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 980-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

Renato Alves de Freitas, Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva 

Battaglini, Erla Giovana de Matos Freitas, Moacyr Battaglini, Agropecuária 

Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, 

DAVID GARON CARVALHO - OAB:19440/O, David Garon Carvalho 

Gerlen - OAB:19440, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O

 Vistos.Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

DU PONT DO BRASIL S/A em face de AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E 

LOGÍSTICA LTDA, RENATO ALVES DE FREITAS, ERLA GIOVANA DE 

MATOS FREITAS, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI, 

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS e AGROPECUÁRIA TABATINGA 

LTDA, todos já qualificados nos autos. Ante todo o exposto, determino que 

seja encaminhado em anexo ao termo e auto de alienação por iniciativa 

retificado ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, cópias do 

acordo de fls. 996/1018, da anuência quanto à baixa das hipotecas e 

penhoras de fls. 1146/1150, assim como do requerimento direcionado ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum para baixa na hipoteca 

formulado pela Fertiming Fertilizantes LTDA às fls. 1052/1057. Determino o 

traslado desta decisão ao processo de nº 166-92.2017.811.0086 – Código 

99910. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96642 Nr: 4181-41.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Ferigollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104924 Nr: 3250-04.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bassani & Gazola Ltda - ME, Fernanda Bassani Livinalli, 

Felipe Bassani Gazola, Dalacosta Favero & Bassani Gazola - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jociani Dalacosta Favero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se à Secretaria da Segunda Câmara Cível de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que remetam a 

estes autos cópias do acórdão que julgou o recurso de apelação, posto 

que os autos retornaram à Primeira Instância sem o referido julgado 

encartado e sem qualquer mídia digital para acessa-lo.

Permaneçam os autos em secretaria aguardando o envio das respectivas 

informações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92790 Nr: 1716-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Prado, Cleonilson do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antônio, Jose de Tal, Demais pessoas, 

Duane de Tal, Gilberto de Tal, Jose Antonio dos Santos, Jose Sidnei F. 

Ferreira, Lurdes de França, Lucinei Oliveira dos Santos, Rondenei Ferreira 

de Souza, Juliane Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurados, para manifestar 

acerca da certidão do oficial justiça de fl. 126/127, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129745 Nr: 2275-11.2019.811.0086

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anarolino Ceola, Enoé Tereza Mozena Ceola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Batista Filho, Kleuber Renan de 

Almeida, Terceiros Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4.746-B, Franciscarlos Alcântara - OAB:4746-B, Hamilton 

Virgilio Medeiros - OAB:4783-b/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:MT 

9.845, Paulo Sérgio Gonçalves Pereira - OAB:4929-B, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Batista de Lima Neto 

- OAB:MT 7525, Charles Chuika - OAB:MT 17307

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerente/recorrida para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105079 Nr: 3341-94.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690

 Vistos.

Certifique-se acerca do decurso de prazo para o cumprimento da 
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determinação constante da decisão de fls. 45/46 para emenda da inicial no 

que tange ao recolhimento das custas processuais.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79138 Nr: 2369-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B/MT, Daniel Victor Farias Castro - OAB:MT 17.609, 

Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO em face de OSMAR RIBEIRO DA SILVA, 

ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 80, a parte exequente informou a quitação integral do débito.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

Proceda-se à exclusão da restrição de fl. 76.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas processuais pelo executado.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93285 Nr: 2032-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento expresso do executado VALMOR DA 

SILVA às fls. 115/115, e o fato de que a conciliação pode ser realizada a 

qualquer tempo, designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2020, 

às 16h00min, a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara de 

Nova Mutum.

Saliento que, caso o executado não compareça à sessão ou, caso 

compareça ou sequer formule proposta de acordo, sua conduta será 

interpretada como ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 

334, § 8°, do CPC, considerando a movimentação da máquina judiciária.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Decorrido o ato sem que as partes componham acordo, tornem os autos 

conclusos para análise do pleito da exequente de fls. 119.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54132 Nr: 1619-98.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Luiz Munaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mestra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, Patrícia Tieppo 

Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos.

Considerando que as cartas precatórias expedidas às Comarcas de 

Blumenau/SC e Indaial/SC, para a oitiva das testemunhas Alessandra 

Tambani e Ademar Vieira, respectivamente, já foram devolvidas pelos 

juízos deprecados, mas o seu conteúdo e os depoimentos colhidos não 

foram encartados aos autos, tendo em vista que as senhas fornecidas 

para acesso ao Sistema SAJ já expiraram, oficie-se aos juízos 

deprecados solicitando uma nova senha de acesso às cartas precatórias, 

COM URGÊNCIA.

Após a vinda das senhas solicitadas, proceda-se ao acesso ao Sistema 

SAJ para impressão das missivas e download dos arquivos que as 

instruem e a sua posterior juntada neste processo.

Em seguida, abra-se vistas às partes requerente e requerida para se 

manifestarem sobre os documentos novos encartados, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 3495-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Nos termos do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 3185-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Nos termos do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito no 
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prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 1628-21.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mameri Rochas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marília Gurguera Velluso - 

OAB:OAB/SP 298.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de pedido para retirada de restrição de transferência e 

circulação de veículo inserida através do Sistema RENAJUD, formulada 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que não é 

parte na presente execução. Sendo assim, verificando que o terceiro se 

utilizou de via inadequada, indefiro por ora o pleito formulado, pois o 

Código de Processo Civil prevê expressamente a utilização dos embargos 

de terceiro para ajuizamento de tal pretensão. No mais, aguarde-se o 

decurso de prazo para manifestação do exequente, nos termos da 

decisão de fls. 60. Após, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41571 Nr: 429-08.2009.811.0086

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenis Tonelli, Espólio de Alice Palmeira Tonelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Izabel 

Gracilma de Melo (Espolio), Antonio Ricardo de Figueiredo, Rita 

Andrzejewski de Figueiredo, Vanda Melo Badini Lourenço, Espólio de 

Arlinda Pires Kneip, Geceni Afonso dos Santos, Henrique Marques dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875, Isis Godoy Inocêncio - OAB:MT 17.848, victor hugo da 

silva pereira - OAB:11625, Viviane Cristine Caldas - OAB:MT 9.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flavia Gabriel da Costa - 

OAB:MT 12.939-E, Christine Fischer Krauss - OAB:RJ 181.620, Odair 

Aparecido Busiquia - OAB:MT 11.564-A, PAULO DE ALMEIDA VILELA 

- OAB:MT 9538, Pedro Ricardo Vergely Fraga Ferreira - OAB:SP 

315.407, Priscila de Figueiredo Netto - OAB:31662/PR

 CERTIFICO que em razão da ausência do cadastro neste processo no 

Sistema Apolo do(s) advogado(s) da parte autora, e em observância ao(s) 

substabelecimento(s)/procuração apresentados até a presente data, 

encaminho estes autos para NOVA expedição de matéria a imprensa 

(DJE) com a mesma finalidade da intimação anterior, in verbis: "Vistos.

Trata-se de AÇÃO DEMARCATÓRIA proposta por ODENIS OTONELLI e 

ALICE PALMEIRA OTONELLI em face de FAZENDAS PAULISTAS 

REUNIDAS LTDA, ESPÓLIO DE IZABEL GRACILMA DE MELO, ARLINDA 

PIRES KNEIP, ANTÔNIO RICARDO DE FIGUEIREDO e RITA ANDREZJEWSKI 

DE FIGUEIREDO, todos qualificados nos autos.

 Às fls. 610/614, proferida decisão no feito, na qual considerou preclusa a 

manifestação das Fazendas Paulistas Reunidas em relação aos 

honorários periciais, posto que não se insurgiu pelos meios recursais no 

tempo cabível, restando advertida de que a discussão de matérias a muito 

já decididas, apenas para causar tumulto processual, poderá ocasionar o 

reconhecimento como litigante de má-fé.

 Ademais, restou mantida a nomeação dos arbitradores Ruy Nogueira 

Barbosa e José Jonas Sguarezi para realização a demarcação da área 

objeto da lide em conjunto com o agrimensor Amadeu Rampazzo Junior, 

assim como afastadas as impugnações aos honorários periciais.

 Por fim, restou determinada a suspensão dos trabalhos periciais, posto 

que a requerida Arlinda Pires Kneip não fora citada, bem como indeferido o 

pedido de citação por edital desta, determinando-se que o requerido 

apresentasse nos autos o endereço atualizado desta ou comprovação 

que tentou localizar o endereço.

 Às fls. 615/616, o autor reiterou o pedido de citação por edital, juntando 

aos autos consulta realizada no Serasa Experian.

 Às fls. 617/621, a requerida Fazendas Reunidas Paulistas LTDA alegou 

sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pleiteou pelo prazo 

suplementar de 15 (quinze) dias, para proceder ao recolhimento dos 

honorários periciais.

 O novo advogado constituído pelos requerentes informou no feito às fls. 

625 que a renúncia dos poderes concedidos ao antigo causídico destes, 

notadamente porque há mais de 03 (três) anos, estavam ocultando o 

atestado de óbito da requerida Arlinda Pires Kneip, gerando prejuízo 

irreparável aos autores.

 Às fls. 628/631, os requerentes pleitearam pela juntada do atestado de 

óbito da requerida Arlinda Pires Kneip, bem como a citação de seus 

sucessores.

 Os autores formularam às fls. 635/638, pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Fundamento e decido.

 Analisando as condições pessoais dos requerentes, tenho que o pleito de 

assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. Explico.

 Em que pese a parte requerente ter alegado que não possui condições 

financeiras de arcar com às custas processuais, verifico que dos 

patrimônios elencados nos documentos jungidos às fls. 639/649, de modo 

que em especial no imposto de renda jungido aos autos constam vários 

imóveis, tais como 01 (um) Imóvel Urbano, de 1.147,48 m² no Bosque da 

Saúde, em Cuiabá/MT, 02 (duas) área de terras rural, sendo uma com 242 

hectares e outra com 544,5 hectares, ambas situadas em Nova Mutum/MT.

 Ainda, a requerente está sendo patrocinado por advogados particulares, 

o que demonstra o mínimo de condição financeira.

 Além do mais, até a presente data não foram beneficiários da assistência 

judiciária gratuita, efetuando o pagamento das custas e despesas 

processuais, inclusive com depósito parcial dos honorários periciais à fl. 

537, não havendo comprovação nos autos da situação financeira dos 

autores, a fim de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

 Tudo tem um custo, assim como o processo judicial.

 Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes 

e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados.

A maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, 

portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena 

parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses.

 Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve 

arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que 

não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o 

caso dos autos.

Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA aos requerentes ODENIS OTONELLI 

e ALICE PALMEIRA TONELLI, devidamente qualificados nos autos, em 

virtude da parte autora não ter demonstrado a sua condição de 

hipossuficiência.

No que se refere ao pleito de ilegitimidade passiva alegado pelas 

Fazendas Paulistas Reunidas LTDA às fls. 617/621, tal pleito já fora objeto 

da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso, no qual foi dado 

provimento ao recurso para manter a referida requerida no polo passivo 

da ação, de modo que tal decisão está jungida às fls. 422/425.

 Desse modo, considerando que a requerida Fazendas Paulistas Reunidas 

LTDA insiste em rediscutir no feito matérias que já foram há muito no feito 

decididas e alcançadas pela preclusão neste momento processual, tendo 

sido advertida inclusive o que tal conduta poderia ocasionar na decisão de 

fls. 610/614, APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, no importe de 

5% do valor atualizado da causa, em face da requerida FAZENDAS 

PAULISTAS REUNIDAS LTDA, em virtude de estar de opondo de modo 

injustificado ao andamento do processo, com peticionamento tão e 

somente no sentido de tumultuar o feito, alegando matérias que já foram há 

muito decididas no feito, sendo inclusive objeto de decisões proferidas em 

segundo grau de jurisdição.

 Ante o falecimento da requerida Arlinda Pires Kneip, informada às fls. 

628/631, proceda a substituição na capa dos autos para fazer constar 
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Espólio de Arlinda Pires Kneip.

 No mais, inclua-se no polo passivo os sucessores da de cujus Arlinda 

Pires Kneip, quais sejam Geceni Afonso dos Santos e Henrique Marques 

dos Santos, cujas qualificações constam às fls. 628vº.

 Outrossim, tendo em vista que não restou ajuizada a respectiva ação de 

habilitação, deverá ser procedido na forma do artigo 313, § 2º, inciso I, do 

Código de Processo Civil, vejamos:

 “Art. 313. Suspende-se o processo:

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;”

Sendo assim, determino a citação dos sucessores do Espólio de Arlinda 

Pires Kneip, quais sejam Geceni Afonso dos Santos e Henrique Marques 

dos Santos no endereço informado à fl. 28vº para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, ante os fatos informados à fl. 625, expeça-se ofício à Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB para que sejam adotadas as providências 

cabíveis.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70848 Nr: 3360-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calline Baldo Zancarano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amadio Fernandes Lima 

- OAB:4037-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre prescrição ou requerer 

o prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105698 Nr: 3686-60.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gilberto Rolim de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 75, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31323 Nr: 20-86.1996.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davino Mariani, Helena Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Pizzatto - OAB:2.904-A, 

Cristiano Pizzatto - OAB:MT 5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

prosseguimento da execução ou manifestar sobre a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 1558 Nr: 24-60.1995.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Combustíveis MJ Ltda, Paulo 

Jesus Ribeiro, Maria de Lurdes Machado Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:MT 4384-B, Ana Tereza Adorno Costa - OAB:6806, Débora 

Cristina Moreschi - OAB:MT 6800, Íria Maria Davanse Pieroni - 

OAB:7097, Lincoln César Martins - OAB:7087, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

prosseguimento da execução ou manifestar sobre a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111942 Nr: 7011-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAdA, SSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:MT 6.730

 Ante o exposto, a fim de resguardar a menor CONCEDO A GUARDA 

PROVISÓRIA de D. G. DA S. DE A. à bisavó paterna A. C. DA C., nos 

termos do artigo 33 da Lei nº 8.069/90.EXPEÇA-SE o competente termo de 

guarda provisória, assumindo a guardiã todos os deveres inerentes à 

obrigação.Designo audiência de instrução para oitiva da bisavó paterna 

neste juízo para o dia 11/02/2020 às 17:00. Expeçam-se cartas 

precatórias às Comarcas de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT para oitiva 

dos genitores do infante. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39738 Nr: 2864-86.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicera Joana da Conceição Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42497 Nr: 1875-46.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAS, CMdSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34330 Nr: 626-31.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Ruiz, Maria Helena Garun Gabardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Eckert, Derly da Rosa Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaias da Silva - OAB:142.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos.

Tendo em vista que o prazo de suspensão da demanda já decorreu há 

muito tempo, intime-se pessoalmente a parte autora para apresentar cópia 

integral dos autos de inventário de Antônio Ruiz, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, conforme já 

determinado às fls. 207.

Decorrido o prazo indicado, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 799-84.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Oliveira Costa, Noé de Oliveira Costa, 

Jalira de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Marimon - OAB:3434

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte credora/autora para providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação do termo 

de arresto no ofício imobiliário competente, independentemente de 

mandado judicial (CPC, art. 844).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 799-84.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Oliveira Costa, Noé de Oliveira Costa, 

Jalira de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Marimon - OAB:3434

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte devedora/requerida, por meio de seu 

procurador, de que foi procedido o arresto por termo nos autos do imóvel 

rural, denominado Fazenda Oliveira II – Matrícula nº 15.037, Livro do CRI de 

Colíder/MT, bem como de que por este ato está constituído depositário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54132 Nr: 1619-98.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Luiz Munaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mestra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, Patrícia Tieppo 

Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se 

manisfestarem acerca dos documentos novos encartados, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 732 Nr: 38-10.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Richart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir José Carvalho - 

OAB:4568-MT., João Gomes de Santana - OAB:5384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Pereira - 

OAB:143986/SP, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 7172 Nr: 22-51.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Luciani Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defer Comércio e Repres. Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24877 Nr: 49-05.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercearia Catti Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25102 Nr: 3087-78.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arno Esser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28056 Nr: 1058-21.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Augusto Mendes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Antônio Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 123330 Nr: 5097-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ingrid de Souza Eickhoff - 

OAB:10216/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido, através de seu advogado constituído nos autos, 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca do depoimento 

especial de fls. 67, bem como do relatório de acompanhamento 

encaminhado pelo CREAS.

 Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 799-84.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Oliveira Costa, Noé de Oliveira Costa, 

Jalira de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Marimon - OAB:3434

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória retro, para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. Na oportunidade, nos termos do artigo 1.207 da 

CNGC, impulsiono estes autos para que a parte autora providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29649 Nr: 2464-77.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCGM(, MFdMG, SdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verci Moleta - OAB:MT 3.533-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se as partes exequentes pessoalmente para manifestarem sobre o 

prosseguimento da execução ou sobre a prescrição, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3890 Nr: 29-14.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Richart, Alda Richart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os documentos juntados às fls. 205/206vº se tratam de 

ação autônoma, proceda-se ao desentranhamento dos referidos 

documentos, encaminhando-os para distribuição por dependência dos 

autos Código 3890.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88551 Nr: 4141-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKT Comércio de Eletrônicos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a inércia da parte executada, conforme certidão de fl. 63, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarcar, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Postergo a análise da petição de fl. 72, para depois da apresentação de 

manifestação do curador especial nomeado nesta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 4261-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Nicola Maiolino - 

OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. Mantenho a decisão de fl. 62/62vº. Considerando que a citação 

por edital só deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias 

possíveis de localização da parte, entendo que a parte exequente deve 

trazer aos autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da 

parte executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições 

para tanto. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 

05 (cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio da juntada de documentos que tentou localizar o 

endereço do executado. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92380 Nr: 1429-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviana da Cruz Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia da parte executada, conforme certidão de fl. 63, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarcar, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Postergo a análise da petição de fl. 72, para depois da apresentação de 

manifestação do curador especial nomeado nesta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97917 Nr: 5060-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, Poliana 

Chaves Freire Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA e POLIANA 

CHAVES FREIRE MOREIRA, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às fls. 85/87, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 85/87, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, até o cumprimento integral do acordo, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso de prazo para pagamento, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70775 Nr: 3284-52.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Nelson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

NELSON GOMES em face de INSS – AGÊNCIA DE NOVA MUTUM-MT, 

ambos já qualificados nos autos.

 Às fls. 126/128, o causídico comprovou o repasse, ao exequente, dos 

valores concernentes aos pagamentos atrasados.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82536 Nr: 476-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE GIEHL ME, Cristiane Giehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o levantamento dos valores bloqueados nas contas das 

executadas, bem como a transferência destes para a conta bancária 

informada à fl. 123, tendo em vista que não fora realizada busca da 

quantia executada via sistema BACENJUD.

Ademais, indefiro o requerimento de consulta à declaração de imposto de 

renda das executadas via sistema INFOJUD, visto que não demonstrado 

pelo exequente que foram esgotados os meios possíveis para localização 

dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43516 Nr: 2908-71.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o bem móvel objeto desta busca e apreensão foi 

apreendido, o requerido foi citado e foi proferida a sentença confirmatória 

da medida liminar às fls. 41/43, sendo que já foi publicada no Diário Oficial, 

certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002189-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO ABILIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR SULZBACHER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 2ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI PROCESSO 

n. 1002189-57.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária, Citação]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): 

Nome: ELIANO ABILIO DOS SANTOS Endereço: RUA DOS AGUAPÉS, 462 

W, PRIMAVERA I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INVENTARIADO(A): Nome: WALDEMAR SULZBACHER Endereço: 

AVENIDA TOCANTINS, 360-E, RIO VERDE, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO dos terceiros 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 259, I e 257, 

III), para querendo, contestarem a ação, cujo resumo da petição inicial 

segue abaixo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de 

usucapião proposta em face dos requeridos e de terceiros interessados, 

objetivando o domínio do bem móvel veículo marca FORD, modelo PAMPA 

GL, ano de fabricação 1988, cor VERDE, chassi n.º 9BFPXXLP3JBD79271, 

placa JYM 9222, estando na posse do bem móvel há mais de 08(oito) 

anos. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319, do Novo Código de Processo Civil. 

Cite-se, pessoalmente o requerido com o prazo de 15 dias e, por edital, 

com o prazo de 30 dias, os terceiros interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (CPC, arts. 259, I e 257, III), para querendo, contestarem a 

ação. Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a 

União e o Estado (art. 246, § 3.º), encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o ilustre 

representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

LÚCIO SOUZA DE ANDRADE, digitei. NOVA MUTUM, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1795 de 2710



ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003099-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003099-50.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposto pela M. I. CONSTRUART 

MÁRMORES E GRANITOS EIRELI – EPP, CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI 

– EPP e MÁRIO IGOR DE C. MONTEIRO (matriz e filial), as quais se 

denominam de “GRUPO CONSTRUART”, todas devidamente qualificadas 

nos autos. No ID nº 27538713, foi proferida decisão, na qual foi 

determinada a emenda à inicial, a fim de que o autor apresente nos autos a 

relação de credores com letra em tamanho legível, bem como os 

documentos de ID nº 27439848, 27439851, 27439875 e 27439877, além 

da comprovação do pagamento do parcelamento da primeira parcela das 

custas iniciais e taxa judiciária, com fulcro no artigo 321 do Código de 

processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. De igual forma, foi 

determinada a retirada de sigilo dos autos, mantendo-se apenas dos 

documentos de ID nº 7439853, 27439859, 27439860 e 27439861, em 

segredo de justiça, eis que se referem à relação dos funcionários e valor 

dos seus respectivos salários, bem como declarações de imposto de 

renda dos sócios das pessoas jurídicas autoras. Por fim, enquanto a 

autora providencia as determinações acima citadas, foi reputado como 

imprescindível a realização de perícia sobre os documentos encartados 

nos autos, a fim de verificar se estão de acordo com os ditames do artigo 

51 da Lei nº 11.101/2005, bem como avaliação prévia e urgente, para que 

seja para que seja evitado o deferimento do processamento de 

recuperações judiciais de sociedades empresárias sem viabilidade, 

servindo apenas como instrumento de agravamento da situação dos 

credores, motivo pelo qual foi nomeada a DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, 

restando consignado que esta exercerá a função de administradora 

judicial. No ID nº 27637828, as requerentes apresentaram embargos de 

declaração, alegando omissão na decisão, eis que não apreciou os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. No tocante aos embargos de 

declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

consistem num instrumento processual que pode ser utilizado pela parte 

interessada quanto esta detectar algum ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, ou até mesmo por erro material existente na decisão, sendo esta 

entendida em sentido amplo. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Contudo, no presente caso 

verifica-se a inexistência da citada omissão na decisão atacada, uma vez 

que referido inconformismo é matéria a ser discutida em sede recursal, 

tendo os presentes embargos nítido caráter infringente. Como é cediço, os 

embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que se registrem, eventualmente, na decisão proferida 

pelo magistrado. No entanto, tal modalidade recursal revela-se incabível 

quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente 

situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-la com o 

objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame 

da causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual 

para que se acha especificamente vocacionada. Neste sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS 

INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em 

sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos 

excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de 

qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao 

acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que 

dificultam ou impedem a sua compreensão, hipótese não configurada no 

caso concreto. 3. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados 

pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão 

recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos 

analisados no aresto embargado. Assim, o embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1179144/SP, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 

13/05/2013)” Ademais, é de se registrar que a petição inicial sequer foi 

recebida, ante a ausência dos requisitos legais, sendo determinada a 

apresentação de documentação complementar, bem como recolhimento 

das custas processuais iniciais e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Além do mais, foi determinada a realização 

de pericia preliminar, com o fito de verificar se presentes os requisitos do 

artigo 51 da Lei nº 11.101/2005, bem como para evitar o deferimento de 

processamento de recuperação judicial de sociedade empresária sem 

viabilidade, servindo apenas para agravamento da situação dos credores. 

Outrossim, a realização da perícia prévia para constatação das reais 

condições de funcionamento da empresa recuperanda, bem como a 

verificação da completude e regularidade da documentação apresentada, 

através da nomeação de profissional de sua confiança, com capacidade 

técnica e idoneidade, foi inclusive objeto da Recomendação nº 57/2019 do 

Conselho Nacional de Justiça, expedida no dia 22 de outubro de 2019, à 

todos os Magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento de 

processos de recuperação judicial. Ora, se os requisitos da petição inicial 

sequer estão preenchidos para que esta seja admitida, bem como se o 

processamento da recuperação judicial resta pendente de deliberação, em 

razão da determinação de realização de perícia prévia, não há que se 

falar em análise do pedido formulado em antecipação de tutela. Ante o 

exposto, REJEITO IN TOTUM os presentes embargos declaratórios opostos 

no ID nº 27637828, mantendo a decisão incólume em seus termos, por 

seus próprios fundamentos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum, 19 de dezembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
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Processo Número: 1003004-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SOARES DA SILVA (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003004-20.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE 

MATO GROSSO e FLÁVIO SOARES DA SILVA, objetivando a internação 

compulsória ou voluntária deste último requerido, em decorrência de ser 

portador de esquizofrenia paranoide e transtorno mental, além de fazer 

uso de substância psicoativa e álcool, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A presente demanda foi ajuizada na data de 06/12/2019 às 

11h12min. Com a exordial, juntou os documentos de ID nº 27017166, 

27017168, 27017177, 27017178, 27017179, 27017180, 27017183 e 

27017184. Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. De proêmio, 

consigno que na Sessão Ordinária Administrativa realizada no em 25 de 

julho de 2019, foi alterada a competência da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passou a ter 

competência para: “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis pública, ações civis individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado.” In casu, trata-se de 

competência absoluta em razão da matéria, a qual foi instituída em norma 

de organização judiciária (Resolução TJ-MT/OE Nº 09 de 25 de julho de 

2019), em virtude do interesse geral da administração da justiça. Nesse 

sentido leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “Registre-se que as 

regras de competência em razão da matéria são regras de competência 

absoluta, não admitindo prorrogação. Sempre que estiverem fixadas em 

norma de organização judiciária, determinarão a competência do juízo, em 

interesse geral da administração da justiça. As normas de organização 

judiciária criam varas especializadas, que concentram todas as demandas 

pertencentes a um determinado foro – geralmente da Capital ou de cidade 

de grande porte – tomando-se por base matéria específica. (Neves, Daniel 

Amorim Assumpção Neves. Manual de Processo Civil. Volume Único. 8ª 

Edição. Ed. JusPovm, 2016.)” Importante ressaltar que conforme artigo 8º 

da referida resolução esta entra em vigor na data de sua publicação, de 

modo que foi disponibilizada no diário oficial no dia 30/07/2019 e publicada 

no dia 31/07/2019, bem como que a Portaria 29/2019-CM, autorizou a 

redistribuição dos feitos relativos à saúde pública para a 1ª Vara da 

Fazenda Pública a partir do dia 30/09/2019. Sendo assim, considerando 

que se trata de ação distribuída após a entrada de vigor da Resolução nº 

09/2019, bem como da Portaria 29/2019-CM, trata-se de feito de feito da 

competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT. Desta feita, para suprir o vício de 

competência absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a 

qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com 

as homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum, 19 de dezembro de 

2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DA COSTA (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE BRITO (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE BRITO 77380983172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001445-28.2019.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que se trata de mero erro material quando da distribuição do 

feito junto ao Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, defiro o petitório 

de ID nº 25616414 e, por consequência, determino a retificação no polo 

ativo para fazer constar: “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – 

SICOOB UNIÃO MT/MS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.328.437/0001-08”. 

No mais, aguarde-se o cumprimento da decisão de ID nº 21205835. Às 

providências. Nova Mutum, 19 de dezembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001950-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEONHART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001950-19.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, ajuizada pela requerente PAULO LEONHART, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados 

nos autos. De acordo com o informado na petição inicial, o autor sofreu um 

acidente vascular cerebral (AVC) CID I64, no ano de 2018, lhe deixando 

com várias sequelas, dentre elas perdeu algumas das movimentações da 

mão que escreve, além de que sofre de Gastrite Enantematosa, o que a 

tornam incapacitada para o exercício de suas funções habituais. A parte 

requerente solicitou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-doença, 

o qual foi indeferido em 12/12/2018. Nesse diapasão, requereu em sede 

de tutela antecipada para que a autarquia requerida seja compelida a 

implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença, com fundamento no 

artigo 300, do Código de Processo Civil. Juntou documentos médicos 

acostados nos IDs nº 22536125, 22536131, 22536133, 22536135, 

22536137 e 22536138. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial e a emenda à inicial de 

ID nº 23028160 por estar em conformidade com os preceitos legais. O 

instituto da tutela antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante 

ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação 

narrada na inicial, não há como se constatar a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi 

realizada perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do 

seu grau e a natureza de sua incapacidade. Ante o exposto, tendo em 

vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, 

INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, 

vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a 

convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca 

evitar, o que não é o caso dos autos. Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista a 

escassez de mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC e a impossibilidade do INSS transacionar sobre a questão, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC, intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Por oportuno, antecipo a 

perícia, a fim de que, em eventual audiência, o processo já contenha todos 

os elementos probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e 

prolação da sentença. Desde logo, para realização de perícia médica, 

NOMEIO como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado 

no seguinte endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT, telefone (65) 9 9601-1639 e 

e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br, para que desde já agende data para a 

realização da perícia na requerente, sendo que o laudo deverá ser 

entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia. A 

título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da 

especialização do profissional. Nos termos do artigo 465, inciso III, do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para apresentação de 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a intimação do perito para a 

realização da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão 

e de eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos. Fica desde já determinado que o profissional agende 

data para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002124-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC MARTINS NEPONOCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002124-28.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, ajuizada pela requerente ISAC MARTINS NEPONOCENO, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos. De acordo com o informado na petição inicial, o 

autor está acometido por discopatias compressivas em coluna cervical e 

lombar, dor intensa na coluna e radiculopatia de membros superiores e 

inferiores, com paretesia difusa, tremor e diminuição de força muscular em 

membro superior direito, conforme CID nº M50.8, M53.1, M51.1, M54.4, o 

que o tornam incapacitado para o exercício de suas funções habituais. A 

parte requerente solicitou ao INSS a concessão do benefício de 

auxílio-doença, o qual foi indeferido em 20/08/2019. Nesse diapasão, 

requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia requerida 

seja compelida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença, 

com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil. Juntou 

documentos médicos acostados nos IDs nº 22981333, 22981849, 

22981863, 22981867, 22981873, 22981890, 22982245, 22982262, 

22982266 e 22982272. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial e a emenda à inicial de 

ID nº 23027439 por estar em conformidade com os preceitos legais. O 

instituto da tutela antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante 

ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação 

narrada na inicial, não há como se constatar a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi 

realizada perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do 

seu grau e a natureza de sua incapacidade. Ante o exposto, tendo em 

vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, 

INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, 

vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a 

convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca 

evitar, o que não é o caso dos autos. Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista a 

escassez de mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC e a impossibilidade do INSS transacionar sobre a questão, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na 
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contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC, intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Por oportuno, antecipo a 

perícia, a fim de que, em eventual audiência, o processo já contenha todos 

os elementos probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e 

prolação da sentença. Desde logo, para realização de perícia médica, 

NOMEIO como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado 

no seguinte endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT, telefone (65) 9 9601-1639 e 

e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br, para que desde já agende data para a 

realização da perícia na requerente, sendo que o laudo deverá ser 

entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia. A 

título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da 

especialização do profissional. Nos termos do artigo 465, inciso III, do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para apresentação de 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a intimação do perito para a 

realização da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão 

e de eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos. Fica desde já determinado que o profissional agende 

data para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002566-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO SOARES GRESPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002566-91.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para o restabelecimento de auxílio-doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo requerente 

PAULINHO SOARES GRESPIN, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos. De acordo com 

o informado na petição inicial, o requerente estaria em tratamento médico 

devido ao quadro de artrite reumatoide soro-negativa, o que lhe 

incapacitaria para exercer suas funções habituais. O demandante 

postulou administrativamente à autarquia previdenciária para a 

prorrogação do benefício de auxílio doença, mas teve seu pleito negado, 

conforme documento encartado no ID 25324204. Nesse diapasão, 

requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia requerida 

seja compelida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença, 

sob pena de fixação de multa diária, com fundamento no artigo 300, do 

Código de Processo Civil. Juntou documentos médicos acostados nos IDs 

25324209 e 25324213. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. O instituto da tutela antecipada tem 

fundamento constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela 

efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não 

apenas o direito formal de propor a ação, indo muito mais além, pois 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A tutela antecipada é 

instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção dos direitos no 

caso concreto, constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que 

o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu 

direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa medida estão 

elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de Processo Civil, 

que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para concessão da 

tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em juízo de 

cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação narrada na 

inicial, não há como se constatar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi realizada 

perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do seu grau e 

a natureza de sua incapacidade. Ante o exposto, tendo em vista a 

ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO 

o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se 

trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a 

convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca 

evitar, o que não é o caso dos autos. Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista a 

impossibilidade do INSS transacionar sobre a questão, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja 

alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, 

intime-se o autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 

15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 

351 do CPC. Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em eventual 

audiência, o processo já contenha todos os elementos probatórios, 

possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da sentença. 

Desde logo, para realização de perícia médica, nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no endereço situado à Rua 

Barão de Melgaço, n°. 2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, 

Cuiabá/MT ou Estrada da Guarita s/n, Condomínio Terra Nova, casa 327, 

em Várzea Grande/MT, CEP 78110-903; email: joao_bacan@yahoo.com.br, 

celular: 065 99601-1639, sendo que o laudo deverá ser entregue no prazo 

de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia. A título de remuneração, 

fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), o 

valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal, em virtude da especialização do profissional e o fato de 

ser o único que aceita realizar perícias pelo referido sistema nesta 

Comarca. Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para apresentação de quesitos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, a intimação do perito para a realização da perícia 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos. Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 
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Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROUSEVER JOSE DO BOMDESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002764-31.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, ajuizada pela requerente ROUSEVER JOSÉ DO 

BOMDESPACHO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos já qualificados nos autos. Conforme se vislumbra dos 

documentos jungidos com a exordial, já ajuizou ação previdenciária 

anteriormente, sob o n°. 710-87.2012.401.3604, a qual inicialmente foi 

distribuída nesta Comarca para a 2ª Vara, mas em momento posterior foi 

redistribuída à Subseção da Justiça Federal de Diamantino/MT, onde foi 

sentenciado. Conforme documento de ID nº 19402360, os quais 

referem-se à sentença proferida naqueles autos, foi concedido o 

benefício previdenciário pleiteado, o qual foi cessado posteriormente, 

dando origem à propositura da presente ação, se tratando da mesma 

causa de pedir, qual seja, esquizofrenia (CID F20). Outrossim, da analise 

da exordial, o autor sofre de esquizofrenia (CID F20). Sendo assim, 

verificando a existência de procedimento de ação previdenciária com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, é imprescindível reconhecer a 

conexão e prevenção entre esta lide e aquela sob o n°. 

710-87.2012.401.3604. Nesse sentido, há necessidade de declínio da 

competência para o Juízo Prevento, nos termos dos artigos 56 e 59, do 

Código de Processo Civil. Portanto, com fulcro nos artigos 56 e 59 do CPC, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para julgamento desta lide em favor da 

SUBSEÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE DIAMANTINO, segundo o critério da 

prevenção. Remetam-se os autos ao Juízo Competente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-52.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002103-52.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para o estabelecimento de auxílio-doença, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

pela requerente MARIA LUZIA DA SILVA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos. 

De acordo com o informado na petição inicial, a requerente estaria em 

tratamento médico devido ao quadro de sequelas de pós-operatório de 

fratura de platô tibial esquerdo, em decorrência de acidente de trânsito, o 

que lhe incapacitaria para exercer suas funções como empregada 

doméstica. A requerente postulou administrativamente à autarquia 

previdenciária para a concessão do benefício de auxílio doença, mas teve 

seu pleito negado, conforme documento encartado no ID 229074672. 

Nesse diapasão, requereu em sede de tutela antecipada para que a 

autarquia requerida seja compelida a implantar o benefício previdenciário 

de auxílio-doença, sob pena de fixação de multa diária, com fundamento 

no artigo 300, do Código de Processo Civil. Juntou documentos médicos 

acostados nos IDs 22907675, 22907676 e 22907677. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. O instituto da tutela 

antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação 

narrada na inicial, não há como se constatar a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi 

realizada perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do 

seu grau e a natureza de sua incapacidade. Ante o exposto, tendo em 

vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, 

INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, 

vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a 

convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca 

evitar, o que não é o caso dos autos. Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista a 

escassez de mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC e a impossibilidade do INSS transacionar sobre a questão, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC, intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Por oportuno, antecipo a 

perícia, a fim de que, em eventual audiência, o processo já contenha todos 

os elementos probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e 

prolação da sentença. Desde logo, para realização de perícia médica, 

nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no 

endereço situado à Rua Barão de Melgaço, n°. 2754, Edifício Work Tower, 

sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT ou Estrada da Guarita s/n, Condomínio 

Terra Nova, casa 327, em Várzea Grande/MT, CEP 78110-903; email: 

joao_bacan@yahoo.com.br, celular: 065 99601-1639, sendo que o laudo 

deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da 

perícia. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da 

especialização do profissional. Nos termos do artigo 465, inciso III, do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para apresentação de 
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quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a intimação do perito para a 

realização da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão 

e de eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos. Fica desde já determinado que o profissional agende 

data para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 08 de janeiro de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002276-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR ADELAIDE DA SILVA GRESPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002276-76.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para o restabelecimento de auxílio-doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela requerente 

CLEOMAR ADELAIDE DA SILVA GRESPIN, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos. 

De acordo com o informado na petição inicial, a requerente estaria em 

tratamento médico em virtude de pós operatório de fratura de fêmur, com 

evolução de pseudoartrose, ocasionado por um acidente de trânsito. A 

demandante postulou administrativamente à autarquia previdenciária para 

a concessão do benefício de auxílio doença, mas teve seu pleito negado, 

conforme documento encartado no ID 23965171. Nesse diapasão, 

requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia requerida 

seja compelida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença, 

sob pena de fixação de multa diária, com fundamento no artigo 300, do 

Código de Processo Civil. Juntou documentos médicos acostados nos IDs 

23965175, 23965184 e 23965187. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. O instituto da tutela antecipada tem 

fundamento constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela 

efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não 

apenas o direito formal de propor a ação, indo muito mais além, pois 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A tutela antecipada é 

instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção dos direitos no 

caso concreto, constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que 

o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu 

direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa medida estão 

elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de Processo Civil, 

que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para concessão da 

tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em juízo de 

cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação narrada na 

inicial, não há como se constatar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi realizada 

perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do seu grau e 

a natureza de sua incapacidade. Ante o exposto, tendo em vista a 

ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO 

o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se 

trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a 

convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca 

evitar, o que não é o caso dos autos. Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista a 

impossibilidade do INSS transacionar sobre a questão, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja 

alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, 

intime-se o autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 

15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 

351 do CPC. Por oportuno, antecipo a perícia médica, a fim de que, em 

eventual audiência, o processo já contenha todos os elementos 

probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da 

sentença. Desde logo, para realização de perícia médica, nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no endereço 

situado à Rua Barão de Melgaço, n°. 2754, Edifício Work Tower, sala 908, 

Centro Sul, Cuiabá/MT ou Estrada da Guarita s/n, Condomínio Terra Nova, 

casa 327, em Várzea Grande/MT, CEP 78110-903; email: 

joao_bacan@yahoo.com.br, celular: 065 99601-1639, sendo que o laudo 

deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da 

perícia. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da 

especialização do profissional e o fato de ser o único que aceita realizar 

perícias pelo referido sistema nesta Comarca. Nos termos do artigo 465, 

inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para 

apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a 

intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003185-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS JUNIOR BOERI DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 
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C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003185-21.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de DÊNIS JUNIOR BOERI DE MELLO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o requerente que o requerido celebrou com 

a instituição contrato de consórcio n°. 2264/003 e, por força da 

contemplação, celebrou contrato de financiamento mediante alienação 

fiduciária em garantia do veículo Fiat Strada HD Weekend CE, de cor 

branca, ano 2018, placas QCT-0784, chassi 9BD57824FJY247564, 

Renavam 01151865165. Entretanto, o demandado deixou de pagar as 

prestações do financiamento desde 10/09/2019, e o autor demonstrou a 

constituição em mora da parte requerida, conforme comprovantes de 

entrega da notificação extrajudicial mediante correspondência com aviso 

de recebimento, encartados no ID 27705951. Diante disso, o requerente 

alega que estariam presentes os requisitos para o deferimento da liminar, 

pois teria efetuado a constituição do devedor em mora. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos 

carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Há prova da relação 

jurídica entre as partes, da inadimplência do réu, bem como da respectiva 

mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo. Assim, 

comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e 

havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão 

liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento 

de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal. 

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento integral da dívida 

apontado pelo credor. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Cite-se 

o requerido para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pela credora 

fiduciária, ou para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, 

tudo a contar da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 2° 

e 3º). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 08 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000957-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000957-73.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pela embargante ANGELA MARIA 

MAXIMINIANO DOS SANTOS em face do embargado M J P 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ambos já qualificados nos autos. 

Alega o embargante preliminarmente, a inépcia da inicial, em decorrência 

de que o exequente teria formulado pedido sem causa de pedir, mormente 

no que se refere ao arresto do bem imóvel. No mérito, sustenta que há 

inexigibilidade do título extrajudicial, isso porque a obrigação não seria 

certa, líquida e exigível, faltando este último pressuposto em decorrência 

da ausência de constituição em mora da embargante, sendo nula a 

execução. Do mesmo modo, afirmou que há excesso de execução, isso 

porque não há no contrato estipulação de multa correspondente a 2%, 

bem como que mesmo com a retirada da referida multa os cálculos diferem 

dos padrões legais, motivo pelo qual pugna pela sua adequação. Assim, 

requereu a suspensão da execução, bem como a procedência dos 

embargos em virtude das alegações alhures descritas. Com a exordial, 

juntou os documentos de ID nº 19743833, 19743834, 19743835, 

19743836, 19743837, 19743839, 19743840, 19743943, 19743708, 

19743944, 19743945 e 19743709. No ID nº 27457280, certidão de 

tempestividade. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, concedo à autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, eis que presentes os requisitos do artigo 98 e 99 do 

Código de Processo Civil e Lei nº 1060/50. No mais, recebo os presentes 

embargos vez que tempestivos, conforme certidão de ID nº 27457280. 

Quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à execução, 

tenho que não deve ser acolhido, visto que o caso em apreço não destoa 

da regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, vez que não 

estão elencados os requisitos para concessão da tutela provisória. À 

primeira vista, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do 

instrumento particular de repactuamento, novação e confissão de dívida 

de ID nº 19743708 restam perfeitamente configurados. Não obstante os 

embargantes tenham mencionado que o titulo executivo estivesse eivado 

por ausência de exigibilidade, não é possível verificar os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano, eis que a 

possibilidade de constrição de bens do devedor é inerente a todas as 

execuções. Logo, não restam evidenciados os requisitos da tutela 

provisória, seja ela de urgência ou de evidência, para ensejar a 

suspensão da execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO 

SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Para a concessão do efeito suspensivo 

aos embargos à execução impõe-se a garantia do juízo e a presença de 

requisitos análogos aos da concessão de tutelas provisórias (CPC, artigo 

919, §1º, do CPC/2015). In casu, os documentos dos autos não respaldam 

a arguição de nulidade da citação, restando fragilizada também, por 

consequência, a alegação de prescrição. Embargos do devedor recebidos 

sem atribuição de efeito suspensivo. NEGADO PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70078332392, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete 

Correa Hoeveler, Julgado em 30/08/2018) Por isso, INDEFIRO o pedido 

para atribuição de efeito suspensivo à execução, considerando a 

ausência dos requisitos apontados pelo artigo 919, § 1º, do CPC. Intime-se 

a embargada para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as 

provas que porventura desejar produzir, nos termos do artigo 920, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Após, devolvam-se os autos conclusos para 

análise da possibilidade de julgamento antecipado do pedido ou 

designação de audiência, consoante disposição do artigo 920 do Código 

Processual Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 9 

de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002125-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERIVAL DEZOLZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002125-13.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA, em desfavor de DERIVAL 
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DEZOLZI, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente 

que a requerida deixou de pagar prestações do financiamento obtido junto 

à instituição credora, através da cédula de crédito bancário CCB 450761, 

tendo oferecido como garantia mediante alienação fiduciária um veículo 

renault/sandero EXP 16, 5P/95CV, ano 2011/2011, placa AUG 4298, 

chassi: 93YBR7UHBJ797781, renavam 00338453792. Diante disso, a 

requerente alega que estariam presentes os requisitos para o deferimento 

da liminar, pois teria efetuado a constituição do devedor em mora, 

conforme protesto extrajudicial (ID's 22987483 e 22987484). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos 

carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Há prova da relação 

jurídica entre as partes, da inadimplência da ré, bem como da respectiva 

mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo. Assim, 

comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e 

havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão 

liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento 

de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal. 

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento integral da dívida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à inclusão de 

restrição administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se o requerido para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pela credora fiduciária, ou para 

oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 13 de janeiro de 2020 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002898-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002898-58.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES, todos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o requerente que o requerido celebrou com 

a instituição contrato de consórcio n°. 1812/277 e, por força da 

contemplação, celebrou contrato de financiamento mediante alienação 

fiduciária em garantia do veículo Renault Sandero Auth 10, de cor branca, 

ano 2015/2016, placas PWT-7448, Renavam 01065805818, chassi 

93Y5SRD04GJ153467. Entretanto, o demandado deixou de pagar as 

prestações do financiamento desde 12/08/2019, e o autor demonstrou a 

constituição em mora da parte requerida, conforme comprovantes de 

entrega da notificação extrajudicial mediante correspondência com aviso 

de recebimento, encartados no ID 26590483. Diante disso, o requerente 

alega que estariam presentes os requisitos para o deferimento da liminar, 

pois teria efetuado a constituição do devedor em mora. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos 

carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Há prova da relação 

jurídica entre as partes, da inadimplência do réu, bem como da respectiva 

mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo. Assim, 

comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e 

havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão 

liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento 

de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal. 

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento integral da dívida 

apontado pelo credor. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Cite-se 

o requerido para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pela credora 

fiduciária, ou para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, 

tudo a contar da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 2° 

e 3º). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002817-12.2019.8.11.0086 Vistos. Tendo em 

vista que o processo de recuperação judicial da requerida tramita perante 

Primeira Vara de Nova Mutum/MT, tenho que este será o Juízo competente 

para decidir sobre o caráter de imprescindibilidade para a atividade 

produtiva dos bens objeto desta busca a apreensão. Assim, remetam-se 

os autos ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002818-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002818-94.2019.8.11.0086 Vistos. Tendo em 

vista que o processo de recuperação judicial da requerida tramita perante 

Primeira Vara de Nova Mutum/MT, tenho que este será o Juízo competente 

para decidir sobre o caráter de imprescindibilidade para a atividade 

produtiva dos bens objeto desta busca a apreensão. Assim, remetam-se 

os autos ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002238-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MARTINS DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002238-64.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

MARGARIDA MARTINS DA SILVA COSTA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz a parte requerente que a requerida deixou 

de pagar prestações do financiamento obtido junto à instituição credora, 

por meio do contrato de financiamento nº 0115123308, tendo oferecido 

como garantia mediante alienação fiduciária um veículo marca renault, 

modelo clio expres sport 1.0, chassi 8A1BB8215GL901814, placa QBQ 

9819, renavam nº 1063249667, vermelho, ano 15/16, movida a 

bicombustível. Diante disso, a parte requerente alega que estariam 

presentes os requisitos para o deferimento da liminar, pois teria efetuado a 

constituição da devedora em mora, conforme cópia da notificação 

extrajudicial e instrumento de protesto (ID's nº 23773145 e 23773147). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pelos 

documentos carreados aos autos, verifico estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Há prova 

da relação jurídica entre as partes, da inadimplência da ré, bem como da 

respectiva mora, conforme se infere dos documentos anexados ao 

processo. Assim, comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 

2º, DL 911/69) e havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário 

para concessão liminar de busca e apreensão do bem alienado, 

obrigatório o deferimento de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da 

Lei Federal. Considerando que restou provada a mora, bem como os 

demais requisitos legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O 

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos 

da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em mãos da 

parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se 

à inclusão de restrição administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se a 

requerida para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pela credora 

fiduciário, ou para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, 

tudo a contar da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º 

e § 3º). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 14 de 

janeiro de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002480-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002480-23.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

JOSÉ MARTINS DE MELO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aduz a parte requerente que o requerido deixou de pagar prestações do 

financiamento obtido junto à instituição credora, por meio de contrato de 

financiamento nº 2904697677, tendo oferecido como garantia mediante 

alienação fiduciária um veículo marca VW, modelo FOX 1.0 GII, ano 

fabricação 2010, cor prata, chassi 9BWAA05Z4B4083457, placa NUD 

3850. Diante disso, o requerente alega que estariam presentes os 

requisitos para o deferimento da liminar, pois teria efetuado a constituição 

do devedor em mora, conforme cópia da notificação extrajudicial e 

respectivo protesto (ID's nº 24947780 e 24947779) Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos 

carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Há prova da relação 

jurídica entre as partes, da inadimplência da ré, bem como da respectiva 

mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo. Assim, 

comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e 

havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão 

liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento 

de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal. 

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento integral da dívida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à inclusão de 

restrição administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se a requerida para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pela credora fiduciário, ou para 

oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 15 de janeiro de 2020 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000506-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000506-82.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

FERNANDO ANTÔNIO MOLINARI GAZOLA, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Pelo documento de ID 21095995 foi entabulado acordo entre 

as partes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Em vista do acordo celebrado pelo documento de ID 21095995 e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo às 
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mesmas, HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos. Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, até 01.05.2027, 

data de vencimento da última parcela. Decorrido tal prazo, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita. Honorários na forma do acordo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002680-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM 1002680-30.2019.8.11.0086 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC 

S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - MT16168-O REQUERIDO: HEMERSON ALMEIDA COSTA A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação (ID nº 2665622). 

Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face à inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. Luciana de 

Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-19.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOSNIMAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010416-19.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 9.456,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIO GOSNIMAR TEIXEIRA Endereço: Rua DAS 

SERINGUEIRAS, 684, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - MT14594/O-O 

POLO PASSIVO: Nome: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Endereço: , KM 214, Inexistente, CUMBICA, GUARULHOS - SP - CEP: 

07183-903 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

MT18733-O Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-20.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010209-20.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDIA DE LIMA SILVA 

SOUZA FARIAS Endereço: Rua SERINGUEIRAS, KIT NET6, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A POLO PASSIVO: 

Nome: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: Avenida Paulista, 1499, 19 andar, Bela 

Vista, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL - MT0013578S Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000479-36.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA Endereço: 

RUA DAS CATUARAS, 1982, QUADRA I, RES BEIJA FLOR, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ADRIANA 

BORGES SOUZA DA MATTA - MT6582-O POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 24007845 é tempestivo. Certifico ainda que a 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010106-81.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAR SOM E ALARMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010106-81.2013.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.680,00 ESPÉCIE: []

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JONATHAN 

JOSE DA SILVA Endereço: Avenida DAS GAIVOTAS, 842, W, 

RESIDENCIAL BURITIS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - 

MT27159/O POLO PASSIVO: Nome: EQUIPAR SOM E ALARMES Endereço: 

Rua DAS MARGARIDAS, 95, N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: ROGER KLERISSON ROZAO 

- MT0014571A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

23986417 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1001121-72.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CICERA DA SILVA 

DOS SANTOS Endereço: RUA DOS JACARANDAS, 843, JARDIM 

IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT15634-O POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, 100, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - DF21924 Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 23777889 é tempestivo. Certifico ainda que a 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010219-93.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARILEIDE LEANDRO Endereço: Avenida DAS ARARAS, 614, N, 
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JARDIM I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - MT16016-O POLO 

PASSIVO: Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: Avenida 

DOS UIRAPURUS, 150 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- MT11065-A Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MACHADO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001167-61.2018.8.11.0086. REQUERENTE: AMANDA MACHADO DE 

MORAES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto nos Ids. 24650610 e 

24650618, por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Sustenta o 

embargante a ocorrência de contradição na sentença de Id. 18170027, 

uma vez que foram arbitrados os juros de mora a partir do evento danoso, 

contudo os juros deveriam ser imputados em 1% (um por cento) ao mês a 

partir da sentença proferida Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

no Id. 24694128. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. É sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos 

legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, 

contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 

alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). O argumento que a sentença 

de Id. 18170027 padeceria de contradição, uma vez que esta arbitrou 

juros de mora a partir do evento danoso, quando os juros deveriam ser 

arbitrado a partir da prolação da sentença, tenho que não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei para o conhecimento dos embargos. O requerido pretende, por vias 

transversas, é espécie de juízo de retratação da decisão embargada, o 

que torna inadequada a via eleita, já que a matéria tratada em sentença de 

Id. 18170027, seguiu seu liame lógico, não aparentando possuir 

contradição. Logo, a reforma da decisão proferida deve ser pleiteada 

através dos meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração. “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, nego provimento aos Embargos de Declaração interposto no Id. 

24650618, mantendo inalterada a r. sentença de Id. 18170027 tal como 

concebida. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de Novembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA KELLE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1001153-43.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.179,95 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DAYANA KELLE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA 

DAS PUPUNHAS, S/N, NOVO HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 
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78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO - MT24738/O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração opostos 

são tempestivos. Nos termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo a 

Embargada para manifestar-se sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 

(cinco) dias, caso seu eventual acolhimento implique na modificação da 

decisão embargada. NOVA MUTUM, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-45.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MIGUEL DA SILVA PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010671-45.2013.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.340,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELSO JOSE DOS SANTOS Endereço: Rua DOS GUARANTAS, 2788, 

W, BURITIS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MAYCON TADEU LAMIM - MT0016012A POLO PASSIVO: 

Nome: PAULINO MIGUEL DA SILVA PRODUCOES - ME Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 1355, W, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DAL MASO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010349-83.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.191,80 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GENTIL DAL MASO FILHO 

Endereço: Rua DAS OLIVEIRAS, 563, N, JARDIM 2, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARY CHRISTIANE 

BERTAIA DAL MASO - MT0013390A POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Endereço: Avenida NACOES UNIDAS, 12901, Inexistente, 

BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO - SP - CEP: 46899-999 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 24027069 

é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente recolheu devidamente o 

preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo 

a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUTUM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003195-65.2019.8.11.0086 POLO ATIVO:ANSELMO 

ANTONIO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO PEREIRA DE 

IGREJA POLO PASSIVO: MUTUM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA-ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-60.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-60.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOSE TAVARES 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO PERTILE BORDA, 

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 
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Data: 18/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-15.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA GONSALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-15.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:HILDA 

GONSALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUAREZ 

PAULO SECCHI POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-97.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO CEQUINEL KLUTHCOWSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-97.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOAO MARCELO 

CEQUINEL KLUTHCOWSKY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILA 

CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY POLO PASSIVO: ENERGISA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 18/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-82.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DO CARMO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000010-82.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LORENA DO 

CARMO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA, THIAGO PERTILE BORDA POLO PASSIVO: 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002109-59.2019.8.11.0086 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [DUPLICATA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP Endereço: Avenida dos Canários, 

202 W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: WALLISON KENEDI DE LIMA - MT0016704A POLO 

PASSIVO: Nome: VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA 

Endereço: KM 1.5, Vicinal à direita, ZONA RURAL, Rod. MT 235, SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 Senhor(a): M. D. PEREIRA 

COMERCIO - EPP Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do 

AR/Mandado/Carta Precatória (cumprimento negativo) juntado retro, para 

que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. 

NOVA MUTUM, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-44.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MOACIR CATTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Partido Social Liberal de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-44.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GILBERTO 

MOACIR CATTANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO PERTILE 

BORDA, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: Partido 

Social Liberal de Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 19/02/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIMYSON HELENO FONSECA DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000157-16.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 13.502,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DHEIMYSON HELENO FONSECA DO NASCIMENTO 

Endereço: rua 1, 01, novo horizonte, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JÚNIOR - MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: av mutum, 161, w, centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

DO BRASIL LTDA. Endereço: RUA RAMOS BATISTA, 198, 10 andar, VILA 

OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04552-020 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - GO0032958A ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - MT17603-A 

Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração opostos são 

tempestivos. Nos termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo o Embargado 

para manifestar-se sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, caso seu eventual acolhimento implique na modificação da decisão 

embargada. NOVA MUTUM, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002469-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CILDA HELENA ALBRECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002469-91.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.847,62 ESPÉCIE: [IPVA - 

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: CILDA 

HELENA ALBRECHT Endereço: Rua das Gameleiras, 2424, W, Arara Azul, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - MT0013390A POLO PASSIVO: 

Nome: Estado de Mato Grosso Endereço: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, s/n, Rua Desembargador Carlos Avalone, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 

Senhor(a): CILDA HELENA ALBRECHT Pelo presente, extraído dos autos 

da AÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 
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CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000546-98.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 30.883,44 

ESPÉCIE: [ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS Endereço: Rua das Hortencias, 842, w (65) 

99904-8004, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - MT21741-O 

POLO PASSIVO: Nome: UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA Endereço: 

RUA ABRAHÃO ISSA HALACK, 980, São Sebastião, RIBEIRÂNIA, 

RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14096-160 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-O Certifico e dou fé que 

os Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do Art. 

1.023, §2º do NCPC, intimo o Embargado para manifestar-se sobre os 

Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual 

acolhimento implique na modificação da decisão embargada. NOVA 

MUTUM, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROGERIO DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHENILTON COSTA CARVALHO - ME (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1002390-15.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ROBSON ROGERIO DE JESUS RODRIGUES Endereço: Rua 

das Prímulas, 2091, Letra W, Redesidencial das Acácias, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO 

PERTILE BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: SCHENILTON COSTA CARVALHO - 

ME Endereço: RUA ADALGISA CALDEIRA LEÃO, Numero 09, Sala 01, 

Santos Dumont, VILA VELHA - ES - CEP: 29104-715 Nome: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Endereço: Avenida das 

Nações Unidas, N. 3000 e 3003, parte E, Bonfim, OSASCO - SP - CEP: 

06233-903 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARCELO NEUMANN 

MOREIRAS PESSOA - RJ0110501A Certifico e dou fé que os Embargos de 

Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do Art. 1.023, §2º do 

NCPC, intimo o Embargado para manifestar-se sobre os Embargos 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual acolhimento 

implique na modificação da decisão embargada. NOVA MUTUM, 9 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000742-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STRUJAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000742-68.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: MARCELO STRUJAK Endereço: RUA DAS AMENDOAS, 881 W, W, 

RESIDENCIAL DOS BURITIS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O 

POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 388, - ATÉ 887/888, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR7295-O Certifico e dou fé 

que o Recurso protocolado no ID 26012675 é tempestivo. Certifico ainda 

que o Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal.. Em 

cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) 
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dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002489-82.2019.8.11.0086 REQUERENTE: VIVIANE DE ALMEIDA BRITO 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Considerando que os documentos 

incluídos no Id. 26488354 pelo Requerido, foram equivocadamente 

inseridos como sigilosos, impossibilitando assim, que a parte Requerente 

tivesse acesso a contestação, necessário se faz, a reabertura do prazo 

para impugnação para a parte Requerente. Desta forma, procedo com a 

retirada do sigilo dos documentos acostados no Id. 26488354. Intime-se a 

parte Autora para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação 

à contestação. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 07 de 

janeiro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002989-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGILES ADELINO BECKENKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

44º CIRETRAN DE NOVA MUTUM - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002989-85.2018.8.11.0086 REQUERENTE: AGILES ADELINO 

BECKENKAMP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 44º CIRETRAN 

DE NOVA MUTUM - DETRAN/MT Vistos, etc. Recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, ante as chances de autocomposição mínimas (CPC 

art. 334, §4º, I (há oficio do Estado pugnando pela não realização das 

audiências ) e II. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo 

30 (trinta) dias, a partir da intimação pessoal de seus representantes 

legais, nos termos do art. 183, § 1º do CPC. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 344). Após, intime-se a parte 

Autora para, no prazo legal, apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 09 de janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito P

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

METRO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA IND. DA CONTRUCAO E DO 

MOBILIARIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001438-36.2019.8.11.0086 INTERESSADO: METRO CONSTRUTORA E 

PAVIMENTACAO LTDA - ME REQUERIDO: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NA IND. DA CONTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SAO 

JOSE DO RIO CLARO Vistos, etc. Tendo em vista o aporte do AR negativo 

ID22547744, onde consta que não foi possível proceder à citação e 

intimação da parte requerente para integrar a lide, bem como comparecer 

à audiência de conciliação, pois esta não se encontra mais no endereço 

informado na exordial. Desta forma, intime-se a parte autora para informar 

novo endereço ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, do Código de Processo Civil, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 09 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-06.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Batista Pereira da Silva (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000028-06.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

PERTILE BORDA, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: 

João Batista Pereira da Silva FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-88.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE MATOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-88.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ANA LUCIA DE 

MATOS CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-97.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENILA CAPPELLARI BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GONCALVES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002682-97.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.820,90 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ORTENILA CAPPELLARI 

BASSANI Endereço: RUA DOS FLAMBOYANTS, 189 N, APTO 101, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EDER RESINO JUNIOR - MT0022198A POLO PASSIVO: 

Nome: PAULO GONCALVES CAVALCANTE Endereço: AVENIDA DOS 

CANÁRIOS, 1.621 W, QUADRA 46, LOTE 15, BELA VISTA, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): ORTENILA CAPPELLARI BASSANI Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 13:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001007-36.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.638,01 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO 

LTDA - ME Endereço: Rua dos Cedros, 110, W, Centro, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: EMANUELA DO NASCIMENTO 

FERREIRA Endereço: Rua dos Jambeiros, 0, Novo Diamantino, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Senhor(a): ELEGANCE FOTO E VIDEO 

COMERCIO LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

03/03/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUELY MARIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000532-46.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.180,08 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUELY MARIA 

PINTO DA SILVA Endereço: RUA DAS AMEIXAS, 2601, QD. N, LT. 07, 

FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - 

MT25030/O POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 23728704 é 

tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 10 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA GOMES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002102-67.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.209,67 ESPÉCIE: 

[DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO, DUPLICATA, TÍTULOS DE CRÉDITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP Endereço: Avenida dos Canários, 

202 W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: WALLISON KENEDI DE LIMA - MT0016704A POLO 

PASSIVO: Nome: ROSALIA GOMES DA SILVA - ME Endereço: Rua dos 

Angelins, 2634-W, Arara Azul, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 14:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SYNARA REIS GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001989-16.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.399,76 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SYNARA REIS 

GALVAO Endereço: rua cerejeiras, 1731, quadra 23, bela vista, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 

BLOCO A, 504, SALA 210, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

Senhor(a): SYNARA REIS GALVAO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca do AR/Mandado/Carta Precatória (cumprimento negativo) 

juntado retro, para que se manifeste nos autos e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUMAYA FERREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS FAB DESINGNER LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002351-18.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 17.000,00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SUMAYA FERREIRA GUEDES Endereço: 

Rua das Sapucaias, 210, N, Industrial Norte, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JOSE MARIA DE SOUZA - 

MT0016559A-O POLO PASSIVO: Nome: MOVEIS FAB DESINGNER LTDA 

Endereço: RUA MANOEL JOSÉ DE CAMPOS, 392, (LOT CONSTRUMAT), 

CONSTRUMAT, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-240 Senhor(a): 

SUMAYA FERREIRA GUEDES Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca do AR/Mandado/Carta Precatória (cumprimento negativo) 

juntado retro, para que informe o endereço atualizado e completo 

(inclusive com CEP) da Requerida, ou se manifeste nos autos e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000402-27.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA DOS JEQUITIBAS, 2176, QD 02 LOTE 24, RES PARAISO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - MT6582-O POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

Senhor(a): JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GRIEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 
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DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000600-30.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.933,76 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABIO JUNIOR GRIEBLER Endereço: Rua dos Jambos, 727, N, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: ITAU 

UNIBANCO S/A Endereço: Av. Mato Grosso, 212, S, Centro, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS13116-S Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 24075022 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento 

ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, 

para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002034-54.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[BLOQUEIO DE VALORES DE CONTAS PÚBLICAS, SAÚDE, CITAÇÃO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA Endereço: Av. dos Canários, 

144-W, Apto 02, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - 

MT0017714A-O POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT 

Endereço: Av. Mutum, 1250-N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nome: Estado de Mato Grosso Endereço: SEPLAN - 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 Senhor(a): MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se a decisão retro foi 

cumprida, bem como, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-65.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CHENET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO(A))

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000037-65.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:DIEGO CHENET 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANE BUSSOLARO, MARCIO JOSE 

COSSETIN POLO PASSIVO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-24.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000915-24.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.214,36 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADENILDE SOUSA DA SILVA Endereço: 

RUA DOS GUARANTAS, 2214, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO - MT24738/O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 23789509 

é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUDWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002711-50.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO LUDWIG 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reclamação ajuizada por Marcos Antonio 

Ludwig, em face de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Em suma, alega a parte autora que é 

portadora de obesidade mórbida e necessita realizar cirurgia bariátrica 

(gastroplastia). Contudo, em outubro de 2019, encaminhado pelo Médico 

Marcondes Costa Marques, solicitou a autorização da ré para a realizada 

da referida cirurgia, porém obteve como resposta a negativa da realização 

do procedimento, pois o autor não comtemplava 05 (cinco) anos de 

obesidade mórbida. Assim, pretende em sede de tutela antecipada a 

determinação para que a requerida providencie a cirurgia pleiteada. E no 

mérito a confirmação da tutela antecipada, bem como a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Com a inicial vieram documentos, tais como a negativa, e 

indicações médicas para a realização do procedimento cirúrgico. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. De proêmio, 

recebo a inicial e os documentos que a acompanham. Ante a cautela que o 

caso exige, postergo a análise do pedido de antecipação de tutela 

pretendido pela parte autora após a manifestação da requerida, tendo em 

vista que não se mostra claro o motivo da recusa. Cite-se a parte 

Requerida para que compareça à audiência de conciliação designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, remetam-se os 

autos conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010527-37.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17047-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010527-37.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 21.913,50 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ CARLOS GONCALVES Endereço: 

Rua DAS ANDORINHAS, 352-W, W, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: EDUARDO RAFAEL BUSS - MT7023-B 

POLO PASSIVO: Nome: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Endereço: , 770, Inexistente, CAXIAS DO SUL - RS - CEP: 12049-999 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

MT17047-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 24038273 

é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente recolheu devidamente o 

preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo 

a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-08.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 8010365-08.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução 

do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JONES RIGO Endereço: Avenida DOS CANÁRIOS, 672, W, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A POLO PASSIVO: Nome: 

CLARO TV Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ, 166, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20060-060 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A Certifico e dou fé que os 

Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do Art. 

1.023, §2º do NCPC, intimo a Embargada para manifestar-se sobre os 

Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual 

acolhimento implique na modificação da decisão embargada. NOVA 

MUTUM, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-66.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000951-66.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.167,82 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO PAULO DOS 

SANTOS DE SOUSA Endereço: RUA DOS PALMITOS, 2514, JARDIM 

PRIMAVERA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e dou fé que 

os Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do Art. 

1.023, §2º do NCPC, intimo o Embargado para manifestar-se sobre os 

Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual 

acolhimento implique na modificação da decisão embargada. NOVA 

MUTUM, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZA ALBINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000783-35.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 13.060,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: THAIS GOMES DA SILVA Endereço: Rua dos 

Cambaras, 2273, Parque do Sol, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

MT19740/O POLO PASSIVO: Nome: ANDREZA ALBINA DOS SANTOS 

Endereço: Av. Perimetral das Samambaias, 1858-W, KM 596 - Sul, Casa 

aos Fundos do Armazém da ADM, Acesso pela Estrada de Chão ao lado 

do Armazém, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERIDO: LUIS FELIPE LAMMEL - MT0007133A, VINICIUS PEREIRA 

MULLER - MT0018308A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

24055226 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010307-34.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.201,06 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Contratos de Consumo, Responsabilidade do 

Fornecedor, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDNALDO DA SILVA DE ARAUJO Endereço: Avenida SERIEMAS, 

1882, W, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: OLIANI RASPINI - 

MT14330-O, JANISLEY BROETTO ALVES - MT24330/O POLO PASSIVO: 
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Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: Avenida DOS UIRAPURUS, 

150 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - RS0069412S 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 23835993 é 

tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CABRAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS III - BRZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DIAS DA SILVA OAB - SP119848 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000513-11.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 36.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEMIR CABRAL DE ARAUJO 

Endereço: assentamento pontal do marape, s/n, lote 306, sitio nova 

esperança, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: WALLISON KENEDI DE LIMA - MT0016704A POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 1355, andar 03, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01452-002 Nome: MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISSETORIAL Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 1355, andar 03, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01452-002 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - 

SP119848 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração opostos são 

tempestivos. Nos termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo o Embargado 

para manifestar-se sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, caso seu eventual acolhimento implique na modificação da decisão 

embargada. NOVA MUTUM, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PATRICK DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RODRIGUES COIMBRA OAB - MT17065/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000502-79.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 36.306,80 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Seguro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IGOR PATRICK DA 

SILVA ALMEIDA Endereço: Rua dos Flamboyants, 373, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: KATIA 

DE CAMARGO - MT17756/O POLO PASSIVO: Nome: PERSONAE 

TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE 

SEGUROS LTDA - ME Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, SALA 102, - DE 

1671/1672 A 2192/2193, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-162 Nome: BRADESCO SEGUROS S/A Endereço: Avenida 

Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 

06472-900 Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LEANDRO RODRIGUES 

COIMBRA - MT17065/O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - MT11660-O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Certifico e dou fé que os 

Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do Art. 

1.023, §2º do NCPC, intimo os Embargados para manifestarem-se sobre os 

Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual 

acolhimento implique na modificação da decisão embargada. NOVA 

MUTUM, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 
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VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE GRASEL DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000185-13.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 9.980,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVELINE 

GRASEL DALLA COSTA Endereço: Rua das Andirobas, 1728W, Jardim 

Ágata, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O, 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: 

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, - ATÉ 

499/500, VILA GUILHERME, SÃO PAULO - SP - CEP: 02051-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MS13116-S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

23344031 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE CESAR SFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA OAB - MT21633/O (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1001706-27.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 21.060,03 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: RONNIE CESAR SFREDO Endereço: Rua das 

mangueiras, 209W, Bela Vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: GISELE DA SILVA - MT21633/O, 

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - MT21161/O POLO PASSIVO: 

Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A Endereço: AEROPORTO MARECHAL 

RONDON, RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

24664074 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000571-43.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.107,97 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVERSON 

PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA DAS ANDIROBAS, S/N, FLOR DO 

PIQUI 01, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 24288322 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, 

§2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ASSIS ALMEIDA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1002377-50.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.099,27 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIANA DE ASSIS ALMEIDA JACINTO 

Endereço: AVENIDA MUTUM, 582, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO - MT24738/O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 24315019 

é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 14 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-72.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON SENA SANTOS (AUTOR)

FRANCIELE FERREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA LOJA CONFECCOES LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000043-72.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FRANCIELE 

FERREIRA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANISLEY 

BROETTO ALVES, MATHEUS TAVARES POLO PASSIVO: NOSSA LOJA 

CONFECCOES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA CROSKI MARTIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010083-96.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLEUZA MARIA 

CROSKI MARTIMIANO Endereço: Rua DOS LOUROS, 1, QUADRA H, LOTE 

01, FLOR DE PEQUI 3, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - MT8359-O POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo CIDADE DE DEUS, 

S/N, PREDIO AMARELO, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MS13116-S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

23990636 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002277-61.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.700,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Citação, Valor da Causa, 

Nulidade / Inexigibilidade do Título, Liminar, Provas]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL 

RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua das Bocaiuvas, 1501, W, Alto 

da colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - MT23582/O-O, 

ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, OLIANI RASPINI - 

MT14330-O POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 -LADO ÍMPAR - Torre A Andar 12, 

VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 2041, E 2245 - BLOCO A- DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1384, - DE 

1018 A 1882 - LADO PAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01451-001 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURI MARCELO 

BEVERVANCO JUNIOR - MT24197-O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A Senhor(a): MANOEL 

RODRIGUES DOS SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

03/03/2020 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002339-04.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 29.940,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GILBERTO MOACIR CATTANI Endereço: Pontal do 

Marape, Lt 297, Estada da Prainha, Zona rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A POLO 

PASSIVO: Nome: WILSON IUSAKU SUZUKI Endereço: Av. dos Uirapurus, 

120, Letra W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

GILBERTO MOACIR CATTANI Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

03/03/2020 Hora: 16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 
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ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CAMILA BORGES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1002222-47.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DEBORA CAMILA 

BORGES DOS SANTOS SILVA Endereço: Avenida dos Uirapurus, 230-W, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171, 12 andar, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 Nome: FLEX CONTACT CENTER 

ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. Endereço: EDIFÍCIO 

CONSELHEIRO LAFAYETE, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1903, 

JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-911 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - 

MT24197-O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - MT22131-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

25103083 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-46.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010356-46.2015.8.11.0086 REQUERENTE: BENEDITO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: TNL PCS S/A Vistos, etc. Tendo em vista os efeitos 

infringentes dos Embargos de Declaração opostos (ID n. 18847212) e nos 

termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. Ademais, intime-se a parte requerida para se manifestar sobre 

proposta de acordo disposta no ID n. 18890436. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-92.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

IVAN QUERLYSSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1001583-92.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IVAN QUERLYSSON SILVA DOS SANTOS Endereço: Rua das 

Pupunhas, 2451, quadra 10, lote 08, Residencial Novo Horizonte II, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O POLO PASSIVO: Nome: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, 267, Edif. Canopus C. 

Alphaville, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781-A Certifico e dou 

fé que o Recurso protocolado no ID 24629828 é tempestivo. Certifico ainda 

que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 

42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1003119-75.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 21.200,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária 

Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Depoimento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FELIPE DA SILVA GOMES Endereço: Rua das Calêndulas, 901, W, 

Buritis, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A POLO 

PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: 

PRAÇA LINNEU GOMES, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04626-020 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES 

PAIXAO - MT26103/A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

24976386 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMIRES CEQUINEL KLUTHCOWSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1002928-30.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PEDRO RAMIRES CEQUINEL 

KLUTHCOWSKY Endereço: rua dos ingazeiros, 1461, apartamento, centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY - PR50064 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S.A Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 3417, - DE 2504 A 

3096 - LADO PAR, SETOR RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78550-029 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Certifico e dou fé que o Recurso 

protocolado no ID 25040649 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente 
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recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º 

da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIDE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000070-60.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.499,78 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALDEIDE DE LIMA SOUZA Endereço: Rua dos Mamoeiros, 0, 

Residencial dos Beija Flores, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

Senhor(a): ALDEIDE DE LIMA SOUZA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/01/2019 Hora: 16:20 Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/06/2017 Hora: 14:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 4 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIDE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000070-60.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.499,78 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALDEIDE DE LIMA SOUZA 

Endereço: Rua dos Mamoeiros, 0, Residencial dos Beija Flores, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE 

BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: 

TELEMAT - BRASIL TELECOM, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT13241-A Certifico e dou fé 

que o Recurso protocolado no ID 25103090 é tempestivo. Certifico ainda 

que a Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 

42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 
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Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000556-74.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.129,64 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO LOPES Endereço: RUA DOS 

FLAMBOYANTES, 18, FLOR DO SERADO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 24646244 

é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1001166-42.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.064,99 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JARDEL DA SILVA 

NUNES Endereço: RUA PROJETADA, 3, NOVO HORIZONTE 1, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e dou fé que os 

Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do Art. 

1.023, §2º do NCPC, intimo o Embargado para manifestar-se sobre os 

Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual 

acolhimento implique na modificação da decisão embargada. NOVA 

MUTUM, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000822-32.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LEI DE IMPRENSA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Endereço: RUA DOS BURITIS, 

1076, W, COLINA 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, 

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 

- DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04538-133 Senhor(a): MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 30/01/2019 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000822-32.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Anulação, Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MILTON HENRIQUE 

DE CARVALHO Endereço: RUA DOS BURITIS, 1076, W, COLINA 2, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, PAULO DE MORAIS 

ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG 

S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO 

FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - 

MT15483-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 25095318 

é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu devidamente o 

preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo 

a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000823-17.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 29.769,12 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LEI DE IMPRENSA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Endereço: RUA DOS BURITIS, 

1076, W, COLINA 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, 

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 2240, - ATÉ 

887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 Senhor(a): 

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

30/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000823-17.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 29.769,12 ESPÉCIE: 

[Anulação, Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MILTON HENRIQUE 

DE CARVALHO Endereço: RUA DOS BURITIS, 1076, W, COLINA 2, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, PAULO DE MORAIS 

ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN 

Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 2240, - ATÉ 887/888, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS13116-S Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 25045969 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em 

cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-14.2014.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010632-14.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI Endereço: Avenida 

MUTUM, 471 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A 

POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: , s/nº, RUA 

JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - MT8117-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no 

ID 24979135 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000911-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000911-21.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.638,93 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: 

Nome: VANILDO FERREIRA DA SILVA Endereço: AV. PERIMETRAL DAS 

SAMAMBAIAS, 2051, N, INDUSTRIAL NORTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL DE 

M A T T O S  -  M T 0 0 1 3 4 7 7 S  P O L O  P A S S I V O :  N o m e: 

UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA Endereço: 

RUA ALVARENGA, 573, - ATÉ 699/700, BUTANTÃ, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05509-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ALBERTO BRANCO 

JUNIOR - SP86475-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

25061047 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000632-35.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.366,39 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDEMIR DA SILVA Endereço: RUA DAS 

AROEIRAS, 1375, W, COLINA I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - 

MT18701-O, IVONIR ALVES DIAS - MT13310-O POLO PASSIVO: Nome: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: AVENIDA MUTUM, 161, W, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Certifico e dou fé 

que os Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do 

Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo o Embargado para manifestar-se sobre os 

Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual 

acolhimento implique na modificação da decisão embargada. NOVA 

MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1002105-56.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.161,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GERSON DE SOUZA Endereço: Rua dos Cedros, 2600, w, 

Primavera, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - MT23578/O POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ, 166, sala1401, CENTRO, RIO DE JANEIRO 

- RJ - CEP: 20060-060 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA 

SILVA SOUZA - MS7785-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado 

no ID 25033007 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-23.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA AGUETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA MARIA SAVARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010558-23.2015.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA AGUETONI 

REQUERIDO: NEIVA MARIA SAVARIS Vistos, etc. A hipótese não permite 

o julgamento antecipado do mérito, razão pela qual se torna necessária a 

realização de audiência de instrução para melhor esclarecimento dos 

fatos. Assim sendo, designo audiência de instrução, a ser conduzida pela 

juíza leiga, a realizar-se no dia 11 de setembro de 2017, às 13h00 

devendo ser intimadas as partes para comparecerem, esclarecendo que 

cada uma poderá arrolar até 3 (três) testemunhas que deverão 

comparecer independentemente de intimação do juízo (art. 455 do CPC). 

Esclareço, ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o processo 

será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não 

comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-23.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA AGUETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA MARIA SAVARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010558-23.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 16.000,00 ESPÉCIE: 

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Defeito, nulidade 

ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA AGUETONI Endereço: Avenida DOS 

POMBOS, 2012, W, BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 
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ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: 

Nome: NEIVA MARIA SAVARIS Endereço: Avenida ORIVAL DOS 

PRAZERES, S/Nº, JARDIM PLANALTO, NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 

68193-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: PAULA SAVARIS BEE - 

MT0018674A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

25152735 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SANTANA DE ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000820-28.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.142,15 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA SANTANA DE ARRUDA DE 

ALMEIDA Endereço: RUA DAS GUARIROBAS, 2397, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O POLO PASSIVO: Nome: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA REGENTE 

FEIJÓ, 166, Sala 1401, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20060-060 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 25568113 é 

tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

lojas citylar (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001096-93.2017.8.11.0086 Valor da causa: $20,068.10 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS Endereço: rua das andirobas, 

923, w, santa terezinha, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O 

POLO PASSIVO: Nome: lojas citylar Endereço: avenida dos uirapurus, 150, 

w, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: BANCO 

LOSANGO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3525, CENTRO NORTE, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): 

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

24/01/2019 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 
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citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

lojas citylar (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1001096-93.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.068,10 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLEIRISVANIA DE SOUSA 

MARTINS Endereço: rua das andirobas, 923, w, santa terezinha, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, PAULO DE MORAIS 

ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: Nome: lojas citylar 

Endereço: avenida dos uirapurus, 150, w, centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Nome: BANCO LOSANGO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3525, CENTRO NORTE, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT11065-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no 

ID 25141310 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000160-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000160-68.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CLEBER TREVISAN 

Endereço: avenida sao paulo, 1392, s, centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: PAULO DE MORAIS 

ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: MULTIPLUS S.A. Endereço: 

CONDOMÍNIO ITOWER IGUATEMI ALPHAVILLE, 1501 A 1504, ALAMEDA 

XINGU 350, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-911 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A Certifico e 

dou fé que os Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos 

termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo a Embargada para manifestar-se 

sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu 

eventual acolhimento implique na modificação da decisão embargada. 

NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1001611-60.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADRIANO DA SILVA SANTOS Endereço: rua Projetada, 140, quadra 

J, lote 18, Loteamento Novo Horizonte, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - MT16216-O POLO PASSIVO: Nome: BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, 267, Edif. Canopus C. Alphaville, 

TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: HELIO YAZBEK - SP0168204A Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 24791640 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, 

§2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000314-18.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.091,21 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO 

FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA DAS GAMELEIRAS, 2378, QD B LT 

01 APT 01, ARARA AZUL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 24633188 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento 

ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, 

para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000922-84.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.083,47 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS 

SANTOS Endereço: Rua das Pupunhas, 2310, Quadra 14, Lote 20, Res. 

Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O POLO 

PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL 

DUARTE, 1.970, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-500 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA 

- MS7785-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 24496966 

é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000166-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO MAITO (REQUERENTE)

MARILENE KLAUCH MAITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT0007303S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000166-07.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.056,50 ESPÉCIE: 

[Assistência à Saúde]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

LEONARDO MAITO Endereço: Rua das Oliveiras, 495, N, Jardim II, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: MARILENE KLAUCH MAITO 

Endereço: Rua das Oliveiras, 495, N, Jardim II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROGERIO ANTONIO DE 

LIMA - MT0007303S ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROGERIO 

ANTONIO DE LIMA - MT0007303S POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Endereço: desconhecido Nome: PROCURADORIA GERAL 

DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

Nome: Estado de Mato Grosso Endereço: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, s/n, Rua Desembargador Carlos Avalone, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 24700291 é 

tempestivo. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000561-96.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.250,22 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIRLEI RIBEIRO DOS SANTOS Endereço: RUA DAS GRAVATAS, 

22, COHAB RES. PARAISO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico e 

dou fé que os Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos 

termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo a Embargada para manifestar-se 

sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu 

eventual acolhimento implique na modificação da decisão embargada. 

NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1834 de 2710



disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1000629-46.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.141,98 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROBERTO BATISTA NUNES Endereço: RUA DAS HORTELAS, 3229, 

QD F LT 11, PROJETO TO FELIZ, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração opostos 

são tempestivos. Nos termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo o 

Embargado para manifestar-se sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 

(cinco) dias, caso seu eventual acolhimento implique na modificação da 

decisão embargada. NOVA MUTUM, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-49.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILTON SOARES MAIA OAB - MT25085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-49.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARCOS 

ROBERTO SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILTON 

SOARES MAIA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 03/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAETER LYN MARTINS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TACA PERU (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002681-49.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.847,53 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MAETER LYN MARTINS ANDRADE Endereço: Avenida das Garças 

nº 1361, 1.361, N, Bairo Jardim I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

MT0004130A, CLAUDIA REGINA POLETTO - MT19740/O POLO PASSIVO: 

Nome: AVIANCA Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7.059, - DE 

7003 AO FIM - LADO ÍMPAR, Campo Belo, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04627-006 Nome: TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TACA PERU 

Endereço: GENERAL PANTALEAO TELES, 40, PARQUE JABAQUARA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04355-040 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MARCELA QUENTAL - SP105107-O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP0098709A Senhor(a): 

MAETER LYN MARTINS ANDRADE Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 
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desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010297-87.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA 

FILHO Endereço: Avenida AVENIDA DAS ARARAS, 334, N, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

PATRICIA TIEPPO ROSSI - MT0013828S POLO PASSIVO: Nome: 

EBAZAR.COM.BR. LTDA Endereço: Avenida DAS NAÇÕES UNIDAS, 3000, 

BONFIM, OSASCO - SP - CEP: 06210-170 Nome: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Endereço: Avenida MARTE, 489, ANDAR 1 

PARTE A, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06541-005 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO CHALFIN - RJ53588-A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO CHALFIN - RJ53588-A 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 25833156 é 

tempestivo. Certifico ainda que os Recorrente recolheram devidamente o 

preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo 

a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 17 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA BATISTA KRAJEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE DIONI DIDRICH DALEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000458-26.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 6.170,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANESSA CRISTINA 

BATISTA KRAJEWSKI Endereço: Rua das Açucenas, Lote 14, Quadra 14, 

Edelmina Querubin Marchetti, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: 

Nome: MARGARETE DIONI DIDRICH DALEK Endereço: Avenida dos 

Uirapurus, 964, Apt. 06, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO 

- MT0013390A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

26036056 é tempestivo. Certifico ainda que a Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JOSEPH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1001260-24.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.564,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SAMUEL JOSEPH Endereço: Rua das Seringueiras, 674 W, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

EDER RESINO JUNIOR - MT0022198A POLO PASSIVO: Nome: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Endereço: 

AMAZONAS, 126, - ATÉ 1100 - LADO PAR, CENTRO, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30180-001 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: WASHINGTON 

LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406 Certifico e dou fé que 

os Embargos de Declaração opostos são tempestivos. Nos termos do Art. 

1.023, §2º do NCPC, intimo a Embargada para manifestar-se sobre os 

Embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual 

acolhimento implique na modificação da decisão embargada. NOVA 

MUTUM, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010133-25.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 750,37 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADRIANO ODORICO DA SILVA Endereço: Rua DAS HORTENCIAS, 

LOTE 881, QUADRA B, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - MT0019531A POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: Setor DE EDIFICIOS 

PUBLICO NORTE - SEPN, 100, EDIF. ANA CAROLINA - ANDAR TERCEIRO - 

SALA 301 A 304 - QD 504 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70730-521 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - MT17980-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no 

ID 8816372 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-86.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000055-86.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JUCIMEIA 

APARECIDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-71.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FERNANDES OBEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

NIVALDO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000056-71.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JACKSON 

FERNANDES OBEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER RESINO 

JUNIOR POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

04/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-56.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000057-56.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GESSE PAULINO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-26.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CESAR SIEG BADAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERTON LAZZARETTI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-26.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:SUZANA CESAR 

SIEG BADAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANISLEY BROETTO 

ALVES, MATHEUS TAVARES POLO PASSIVO: CLEBERTON LAZZARETTI 

- ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 04/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003022-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES OAB - RO8638 

(ADVOGADO(A))

ALINE GOULART DEZIDERIO OAB - RO8637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

CERAMICA CARMELO FIOR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA GOUVEIA OAB - SP149045 (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSANA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1003022-75.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ROSANA MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: CERAMICA CARMELO FIOR LTDA, PARANA MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Responsabilidade 

Civil pelo Vício do produto proposta por ROSANA MARIA DA COSTA em 

face de CERÂMICA CARMELO FIORI LTDA e PARANA MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA. Diz, em síntese, que em 01 de dezembro de 2017 

efetuou a compra de 56 M2 DE FIORANO PISO 45X45 ROCHA BRANCO, 

contudo, após instalar o piso, logo na primeira lavagem, o produto passou 

a apresentar defeito ficando úmido e manchado. As reclamadas 

contestam e juntam laudo técnico onde consta a informação da má 

utilização do produto que não tem impermeabilização, ao que resta 

evidente que o mesmo foi submetido à constantes lavagens sem que 

fosse secado corretamente. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o 

parágrafo primeiro do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Para que uma causa possa ser 

atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

técnica), pois apenas com a análise de fotos e documentos não se tem 

como aferir as manchas se tratam de defeito do produto ou má utilização. 

Assim, tendo em vista a necessidade de averiguação de perícia técnica é 

que torna a matéria complexa, pois o próprio legislador pátrio elencou no 

art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade, devendo a parte autora manejar a presente ação na justiça 

comum. Pelo Exposto, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-78.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ JUCHEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-78.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:BEATRIZ 

JUCHEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELINGTON PEREIRA DA 

COSTA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-26.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CESAR SIEG BADAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERTON LAZZARETTI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000059-26.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SUZANA CESAR 

SIEG BADAN Endereço: rua das primaveras, 393, n, centro, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: MATHEUS 

TAVARES - MT27095/O, JANISLEY BROETTO ALVES - MT24330/O POLO 

PASSIVO: Nome: CLEBERTON LAZZARETTI - ME Endereço: avenida das 

arapongas, 414, w, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): SUZANA CESAR SIEG BADAN Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 11/03/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 
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documentos pessoais NOVA MUTUM, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1002277-61.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

11.700,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Citação, Valor da Causa, Nulidade / Inexigibilidade do Título, Liminar, 

Provas]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua das 

Bocaiuvas, 1501, W, Alto da colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O, ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, 

OLIANI RASPINI - MT14330-O POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 -LADO ÍMPAR - Torre A 

Andar 12, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 Nome: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, E 2245 - BLOCO A- DE 953 AO FIM - 

LADO ÍMPAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 1384, - DE 1018 A 1882 - LADO PAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01451-001 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURI 

MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - MT24197-O ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 

Senhor(a): REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDO À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 03/03/2020 

Hora: 15:40 MEDIDA LIMINAR: Vinculado a disponível no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1002277-61.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

11.700,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Citação, Valor da Causa, Nulidade / Inexigibilidade do Título, Liminar, 

Provas]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua das 

Bocaiuvas, 1501, W, Alto da colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O, ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, 

OLIANI RASPINI - MT14330-O POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 -LADO ÍMPAR - Torre A 

Andar 12, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 Nome: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, E 2245 - BLOCO A- DE 953 AO FIM - 

LADO ÍMPAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 1384, - DE 1018 A 1882 - LADO PAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01451-001 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURI 

MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - MT24197-O ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDO À CITAÇÃO para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 

MEDIDA LIMINAR: Vinculado a disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001433-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOSHINGTON LUIZ DOS REIS OAB - GO34874 (ADVOGADO(A))

ESTHER SANCHES PITALUGA OAB - GO46311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001433-14.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MEGAMIX COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta por 

Megamix Comércio e Serviços Eireli-EPP em desfavor do Município de Nova 

Mutum/MT. Sustenta a parte Requerente que, na data de 14.08.2017, 

participou do pregão presencial efetuado pela parte Ré (nº 067/2017 e 

Processo nº 131/2017), do tipo menor preço por item, para aquisição de 

máquina de demarcação viária horizontal, sagrando-se vencedor, em 

razão da melhor proposta. Prossegue relatando que, passadas as fases 

iniciais, a parte Requerida enviou nota de fornecimento à Empresa 

Requerente, prevendo um prazo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega 

da mercadoria, iniciando-se no dia 30.08.2017 e findando-se em 

29.09.2017. Ocorre que, segundo a Autora, devido a problemas no 

transporte, a Requerente ultrapassou 06 (seis) dias na entrega do 

produto. Continua relatando que, no último dia do prazo de entrega, qual 

seja, 29.09.2017, a parte Demandante foi notificada a cumprir o contrato 

em 24h (vinte e quatro horas), momento em que apresentou sua 

justificativa, explicando que o produto estava saindo da fábrica e que a 

entrega ocorreria em 04.10.2017. Informa que, com a chegada do objeto 

licitado ao órgão, o Diretor da empresa Autora, Sr. Zulmo, se deslocou de 

Goiânia/GO a Nova Mutum/MT para realizar os testes necessários, 

ocasião em que a parte Ré constatou que a máquina possuía alguns 

problemas de fabricação, bem como ao julgo desta última poderia vir a 

causar impasses futuros. Assevera que Requerida não enviou pessoal 

com conhecimento técnico comprovado para averiguar os equipamentos, 

mas servidores do órgão. Aduz que, diante de tais fatos, a parte 

Requerida não aceitou de pronto a máquina, e em curto lapso de tempo, 

notificando a Requerente acerca da rescisão contratual unilateral da 

administração, concedendo prazo para apresentação de defesa 

administrativa, e aplicando de imediato multa de R$ 7.290,00 (sete mil, 

duzentos e noventa reais) e suspensão temporária do direito de licitar pelo 

período de 02 (dois) anos com o ente Requerido. Argumenta que esta 

situação vem trazendo prejuízos em uma série de pregões em outros 

estados do país. O feito transcorreu normalmente com a apresentação de 

contestação e impugnação (Id. 22224475 e 22976249). Após, sobreveio o 

petitório de Id. 26858048, no qual a parte Autora formula pedido de tutela 

de urgência para fins de determinar a expedição dos competentes Ofícios 

ou Mandados aos referidos órgãos (SPC, SERASA, CADIN) para a retirada 

da negativação do nome do Requerente e/ou ainda caso já tenha excluído, 

até a decisão de Vossa Excelência, que seja determinado que o Município 

Requerido se abstenha de efetuar nova negativação correspondente aos 

fatos narrados. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 
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art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados ao presente feito não permitem constatar a 

probabilidade do direito alegado pela parte Autora. Isso porque, embora o 

presente feito já se encontre em fase bem adiantada, inclusive com a 

manifestação da parte Requerida, os fatos se apresentam como 

controvertidos e somente podem ser melhores analisados por ocasião da 

sentença. Desta feita, conforme os mais comezinhos princípios de direito 

administrativo, não cabe ao administrado, nem mesmo ao Poder Judiciário, 

imiscuir-se no mérito do ato administrativo de forma a aferir sua 

conveniência e adequação. No entanto, em decorrência do princípio da 

tutela e da autotutela, é pacífico que não só a própria administração 

poderá anular ou revogar seus próprios atos, como também o judiciário 

poderá anular os atos tidos como ilegais. Vale dizer, ao Poder Judiciário 

não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe 

exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de 

maneira a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de 

processo administrativo, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade 

do processo. Com efeito, depreende-se dos autos, que o Município 

Requerido guardou irrestrita observância aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa em todas as fases do processo administrativo, permitindo 

o exercício do direito de defesa pela parte Autora, como bem se verifica 

nos documentos acostados à contestação e Id. 22224475, além do fato de 

ter havido concordância com o Edital, e partindo da premissa de que os 

atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e 

autoexecutoriedade. Além disso, a negativação do nome do Autor em 

razão do não pagamento da multa arbitrada nada mais é que o exercício 

regular de direito do Ente Municipal. Salienta-se que, à época da restrição 

inexistia qualquer decisão judicial para a abstenção do ato, não havendo 

que se falar, portanto, em concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida pela parte Demandante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que, ausentes elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Após, conclusos para prolação da sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 

de dezembro de 2019. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001248-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ZULEICA CUSTODIO CARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001248-73.2019.8.11.0086 AUTOR(A): REGIANE ZULEICA CUSTODIO 

CARREIRA RÉU: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

importa salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, fixou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para conhecimento da matéria. No que concerne ao pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de evidência, cabe enfrentar, inicialmente, os seus 

requisitos, nos termos do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, 

com redação “in verbis”: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: II - as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.” Nessa faceta, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de evidência 

basta a comprovação documental dos fatos narrados e a existência de 

tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante. Sobre o tema, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves: “O 

inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da evidência, inexistente 

no sistema do CPC/1973: as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa segunda hipótese 

evidenciada a necessidade de probabilidade de existência do direito do 

autor, elemento essencial da tutela de evidência. O legislador tomou o 

cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto fático como no 

jurídico, exigindo prova documental para comprovar os fatos alegados e 

tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2015. p. 249) (Sem grifos no original). Veja-se que é exigida a 

apresentação de prova documental aliada à tese jurídica, de modo que é 

imprescindível o preenchimento de ambos os requisitos, não podendo o 

Juízo basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais 

carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada. Ademais, 

o art. 1° da Lei n. 9494/97 c.c. o art. 2º da Lei nº 8.437/92 impõe a 

intimação prévia da Fazenda Pública em caso de pedido de antecipação de 

tutela, não estando evidenciada, ainda, a extrema urgência da medida ora 

pleiteada. Dessa feita, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de evidência, eis que encontra-se em dissonância com o disposto 

no art. 311, II, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes. Deixo de designar audiência por se tratar de direito 

indisponível. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 09 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito P

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO ANTONIO NOVELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CORREIA CELESTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000095-39.2018.8.11.0086 EXEQUENTE: CARLINHO ANTONIO NOVELLI 

EXECUTADO: FABIO CORREIA CELESTINO Vistos em correição, etc. Defiro 

a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de setembro de 2019 Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010118-56.2017.8.11.0086 EXECUTADO: CRIATIVA COMERCIO DE 

UTENSILIOS DO LAR LTDA EXEQUENTE: DEUSDETE ALVES DE SOUZA 

Vistos em correição, etc. Defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, determino seja intimada a requerida para em 

15 dias apresentar embargos. Caso infrutífera a penhora, deve a parte 

Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de setembro de 2019 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010637-36.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA MARIA FRANZENER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010637-36.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: JACINTA MARIA FRANZENER 

EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos em 

correição, etc. Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, 

deve a parte Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de setembro de 2019 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010327-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO RIBEIRO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH COCO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR TEIXEIRA OAB - GO16188 (ADVOGADO(A))

AMELIO DIVINO MARIANO OAB - GO9438 (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010327-25.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: JOSE MARIO RIBEIRO MENDES 

EXECUTADO: BEACH COCO LTDA - ME Vistos em correição, etc. Defiro a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Determino, ainda, a pesquisa sobre 

bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, efetuando a 

restrição de transferência do bem móvel. Sendo frutífero o resultado da 

penhora ou bloqueio de bens, ainda que parcialmente, intime-se o 

executado para apresentar embargos a execuçaoo em 15 dias. No caso 

do sistema Renajud, somente será efetuada a restrição da propriedade, 

devendo a parte Exequente manifestar no prazo de 15 dias se deseja a 

penhora do bem, em caso positivo, solicitada a penhora, retornem os 

autos conclusos para deferimento e agendamento de audiência. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte Exequente informar novos bens a 

penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

16 de setembro de 2019 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010240-45.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DORILEO XAVIER DE FIGUEIREDO LUZ (EXEQUENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010240-45.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: MICHELLE DORILEO XAVIER DE 

FIGUEIREDO LUZ, FELIPE DE OLIVEIRA LUZ EXECUTADO: DECOLAR. COM 

LTDA., TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, intime-se a executada 

para no prazo de 15 dias apresentar embargos. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte Exequente informar novos bens a penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de setembro de 2019 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000162-38.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: ROSIVALDO DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Nos termos da orientação e decisão do 

juiz da recuperação judicial e site mantido pela OI S.A. em Recuperação 

Judicial com esta finalidade, fora estabelecido procedimento padrão para 

os créditos extraconcursais, senão vejamos: "Nos termos da decisão de 

fls. 297.336/297.341, os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 

ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. O Juízo 

recuperacional receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica 

de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para 

efetuarem os depósitos judiciais. A lista com a ordem cronológica de 

recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos 

judiciais ficará à disposição para consulta pública, neste site na aba 

“Créditos Extraconcursais”. Os depósitos judiciais dos créditos 

extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos 

autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a 

planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários 

deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas 

Recuperandas. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação 

progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das 

atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas 

n o  P l a n o  d e  R e c u p e r a ç ã o 

Judicial."(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas/) Desta forma, 

como o fato gerador é posterior a 20.06.2016, determino o crédito como 

extraconcursal, nos moldes da decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15). 

Expeça-se Ofício nos moldes no descrito acima. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário, às providências. Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010019-91.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010019-91.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP 

EXECUTADO: MARCO APARECIDO DA SILVA Vistos em correição, etc. 

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de setembro de 2019 Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010019-91.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010019-91.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP 

EXECUTADO: MARCO APARECIDO DA SILVA Vistos em correição, etc. 

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de setembro de 2019 Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-85.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILCE MARTINS BEZERRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010528-85.2015.8.11.0086 REQUERENTE: AGNALDO DE SOUZA 

PORFIRIO REQUERIDO: IVANILCE MARTINS BEZERRA - ME Vistos em 

correição, etc. Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, 

efetuando a restrição de transferência do bem móvel. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. No caso do sistema Renajud, 

somente será efetuada a restrição da propriedade, devendo a parte 

Exequente manifestar no prazo de 15 dias se deseja a penhora do bem, 

em caso positivo, solicitada a penhora, retornem os autos conclusos para 

deferimento e agendamento de audiência. Caso infrutífera a penhora, deve 

a parte Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de setembro de 2019 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-37.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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CHRISTIANO LOCATELLI SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

CASSIUS ZANCANELLA OAB - MT0009765A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CIVALCI COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010301-37.2011.8.11.0086 EXEQUENTE: CHRISTIANO LOCATELLI 

SOUZA EXECUTADO: FERNANDO CIVALCI COSTA Vistos em correição, 

etc. Intime-se a parte autora para informar o CPF do requerido e atualizar 

os valores em 15 dias, após, nova conclusão COM URGÊNCIA. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de setembro de 2019 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010383-92.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA RODRIGUES GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMEGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010383-92.2016.8.11.0086 EXEQUENTE: ANGELINA RODRIGUES GOMES 

DA SILVA EXECUTADO: OMEGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 

CREDITO PRIVADO Vistos em correição, etc. De proêmio, defiro a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, 

efetuando a restrição de transferência do bem móvel. No caso do sistema 

Renajud, somente será efetuada a restrição da propriedade, devendo a 

parte Exequente manifestar no prazo de 15 dias se deseja a penhora do 

bem, em caso positivo, solicitada a penhora, retornem os autos conclusos 

para deferimento e agendamento de audiência nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95. Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome da parte 

Executada nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do 

Código de Processo Civil, através do Sistema SerasaJud. Ademais, 

indefiro o pedido constante no item “1” requerido pelo Exequente no ID 

18774850, considerando que a utilização da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB, deverá ocorrer em caso extremos e 

mediante comprovação de que a parte esgotou todos os meios que 

estavam a sua disposição, o que não ocorre no presente feito. Da mesma 

forma, indefiro o pleito de itens “2”, uma vez que já fora realizada a 

pesquisa via Sistema Bacenjud no Id 16304584, com resultado negativo, 

ainda, indefiro o pleito de item “3”, tendo em vista que o Sistema CCS 

(Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) é destinado a evitar 

a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direito e valores, o 

qual não é objeto desta demanda. Postergo a análise do pedido de 

utilização do Sistema Infojud e CEI/Anoreg, após a realização da pesquisa 

mencionada. Caso infrutífera a penhora, deve a parte Exequente informar 

novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 2 de setembro de 2019 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-14.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010632-14.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI REQUERIDO: VRG 

LINHAS AEREAS S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 3 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-45.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA DE OLIVEIRA CAINETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EME - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010143-45.2012.8.11.0086 REQUERENTE: CLAUDINA DE OLIVEIRA 

CAINETE REQUERIDO: EME - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME Vistos em correição, etc. Defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte Exequente informar novos bens a 

penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

2 de setembro de 2019 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-36.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))
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VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010454-36.2012.8.11.0086 REQUERENTE: REZENDE COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: PNEU TECH LTDA - EPP Vistos em 

correição, etc. Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, 

deve a parte Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de setembro de 2019 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010735-55.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ TRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMOSITA MARIA DA SILVA 65411897149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010735-55.2013.8.11.0086 EXEQUENTE: MAURO LUIZ TRETTO 

EXECUTADO: CARMOSITA MARIA DA SILVA 65411897149 Vistos em 

correição, etc. Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, 

deve a parte Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de setembro de 2019 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010450-62.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIR VALTER SCHEUERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JANUARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010450-62.2013.8.11.0086 EXEQUENTE: VANDOIR VALTER 

SCHEUERMANN EXECUTADO: FERNANDO JANUARIO DOS SANTOS 

Vistos em correição, etc. Defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud, efetuando a restrição de transferência do bem móvel. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. No 

caso do sistema Renajud, somente será efetuada a restrição da 

propriedade, devendo a parte Exequente manifestar no prazo de 15 dias 

se deseja a penhora do bem, em caso positivo, solicitada a penhora, 

retornem os autos conclusos para deferimento e agendamento de 

audiência. Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome da parte 

Executada nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do 

Código de Processo Civil, através do Sistema SerasaJud. Ademais, 

indefiro o pedido constante no item “3” requerido pelo Exequente no ID 

22736529, considerando tratar-se de diligência da parte que almeja o 

recebimento do crédito. Caso infrutífera a penhora, deve a parte 

Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2019 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE COSTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000310-49.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDILENE COSTA DE FARIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto à alegada 

prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não 

assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo 

tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de 

inépcia da inicial pela não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 

9013673 dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 

9.099/95. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por Claudilene Costa de Farias em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer, razão pela qual propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 
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entabulado coma Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 9418033]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 7 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-50.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNEY ROQUE VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010347-50.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSNEY ROQUE VIDAL REQUERIDO: INVEST LAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de audiência anexo à 

movimentação de id. n. 26970142 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 7 de dezembro 

de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODINETE APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000302-04.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ODINETE APARECIDA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

25602366] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 26864910], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 7 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES LIMA BASAGLIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001969-59.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: ELVES LIMA BASAGLIA REQUERIDO: WAL MART BRASIL 

LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai 

do termo de audiência anexo à movimentação de id. n. 26943338 destes 

autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-52.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNI NARRIE ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010375-52.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: MAYNI NARRIE ROLDAO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 18410085] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 27241035], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JESUS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001272-04.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA JESUS MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Outrossim, 

opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 20644570 dos autos. Quanto a preliminar de indeferimento 

da inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome 

da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de débito c.c Indenização por Danos Morais proposta 

por Maria Aparecida Jesus Matos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 
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conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BALDISSERA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001268-64.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: HELIO BALDISSERA FILHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de acordo anexo à movimentação de id. n. 

27237085 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 11 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIRES DE SENA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001251-28.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDEIRES DE SENA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Outrossim, 

opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 20595307 dos autos. Quanto a preliminar de indeferimento 

da inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome 

da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de débito c.c Indenização por Danos Morais proposta 

por Aldeires de Sena Oliveira em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata 

a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 
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objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 

de dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002148-56.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIA DE CAMARGO REQUERIDO: NS2.COM INTERNET 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao disposto no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 
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modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto à preliminar de 

ilegitimidade passiva, opino pelo seu afastamento, uma vez que a compra 

fora efetuada junto a Reclamada. Passo a analisar o mérito. Trata-se de 

Ação Indenizatória proposta por Katia de Camargo em desfavor de 

NS2.Com Internet S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, vejo que a razão milita a favor da Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (artigo 373 I e II) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que na data de 06/06/2019 adquiriu da Reclamada uma mochila, marca 

QIX, cor preta, pelo valor de R$111,49 (cento e onze reais e quarenta e 

nove centavos), conforme comprovante de pagamento aportado aos 

autos. Alega que, embora tenha pagado integralmente pelo produto, o 

mesmo não foi entregue, fatos que motivaram a propositura da presente 

ação. Em contestação a Reclamada sustentou ausência de conduta ilícita, 

ausência de descumprimento contratual, culpa exclusiva de terceiros, bem 

combateu a alegação de ocorrência de danos morais. Pois bem, no caso, 

é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, em que pese as 

alegações da Reclamada, esta não comprovou que prestou o serviço de 

forma adequada, pois não fez prova mínima da entrega do produto a 

Reclamante. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma 

Recursal deste E. Tribunal de Justiça: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 

10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES 

DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR –VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DERESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) Portanto, 

a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar 

que o produto fora entregue ao seu destinatário, tornando necessária a 

sua responsabilização pelos danos ocasionados a Reclamante. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Assim sendo, verifico que 

ocorreram diversos transtornos na aquisição do produto pela Reclamante, 

que acabou por não receber mochila, marca QIX, cor preta, apesar do 

integral pagamento e essas circunstâncias autorizam reconhecer a 

procedência da pretensão. Com relação ao dano material, a reclamante 

faz jus à devolução do valor pago pelo produto que não foi entregue, no 

valor de R$ 111,49 (cento e onze reais e quarenta e nove centavos), 

devidamente corrigido. Quanto ao dano moral, certo é que houve situação 

excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Colaciono julgado a 

corroborar com o entendimento adotado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL – PRODUTO 

QUITADO E NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESISTÊNCIA NA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO 

- PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM 

CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu 

do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da 

mercadoria, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC. 2.Constatada a 

falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do PRODUTO 

adquirido pelo consumidor, deve a empresa recorrente reparar os 

prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos 

moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Com relação ao 

valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada 

na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso 

concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

4. O arbitramento de multa em caso de descumprimento da obrigação de 

fazer tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e 

fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, 

censura. 5. Com relação ao dano material, o recorrido faz jus à devolução 

do valor pago pelo PRODUTO que não fora ENTREGUE.6. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. (N.U 1000027-94.2018.8.11.0052, RECURSO INOMINADO, 

NÃO ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 

13/12/2018) Assim, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Desta forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para CONDENAR 

a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 111,49 (cento e onze 

reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC 

desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

da data da citação e a pagar a Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, 

que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE ANDERSON DA SILVA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMALLSOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA WURZIUS OAB - SC44537 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000296-65.2017.8.11.0086 

INTERESSADO: JOABE ANDERSON DA SILVA REQUERIDO: SMALLSOFT 

TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo anexo à 

movimentação de id. n. 26324434 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 11 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000931-75.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 26317817] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 26806719], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito 

do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da 

mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELINA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000447-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROZELINA MARIA DE ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Prima facie, 

opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida por 

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição do nome da Reclamante 

no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito exclusivamente pelo 

primeiro Reclamado, o que enseja a exclusão da segunda Reclamada da 

polaridade passiva da presente ação, ante a sua flagrante ilegitimidade, 

extinguindo o processo com relação a ela nos moldes do artigo 485, inciso 

VI do CPC. Opino, outrossim, pelo afastamento da suscitada preliminar de 

ausência de interesse de agir, pois, mostra-se claro tal interesse, uma vez 

que busca a Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à 

apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência 

de pretensão resistida. No mais, urge discorrer que em primeira instância 

as ações de competência dos Juizados Especiais são sempre livres de 

despesas processuais ex vi do artigo 54 da Lei 9.099/95, verbis: “Art. 54. 

O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas”. Neste caminhar, a parte 

que pretender interpor Recurso Inominado ou contrarrazoá-lo, deve 

formular seu pedido de justiça gratuita ou impugná-la quando da 

interposição do mencionado recurso e da formulação das contrarrazões, 

o qual será analisado em sede de juízo de admissibilidade. Indeferido o 

pedido, à parte será concedido prazo para recolhimento das guias de 

custas e taxa judiciárias. Não havendo falar em impugnação à justiça 

gratuita nesta fase processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Rozelina Maria de Assunção em 

desfavor de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. A Reclamante sustenta 

que adquiriu um produto em parcelas no estabelecimento comercial 

denominado Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. financiado pelo primeiro Reclamado e que adimpliu 
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regularmente as parcelas quando constatou que seu nome estava inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito referente ao valor de uma parcela do 

produto, alega que a inscrição é indevida, pois a parcela estava 

devidamente quitada e apresenta o comprovante de pagamento. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo indenização por danos morais. 

Em sede de contestação o Reclamado não traz nenhum argumento sólido 

e apto a eximi-lo da responsabilidade que lhe sobrevém e não apresenta 

documento que contraponha as alegações da Reclamante, vez que não 

demonstrou a licitude da inscrição restritiva de crédito, bem como se opõe 

ao pedido de indenização por danos morais. Pois bem, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito [art. 373 I e II]. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 

e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Partindo dessas premissas, da 

documentação apresentada pela Reclamante, é fácil verificar queas 

parcelas do produto estavam devidamente pagas, o que demonstra que a 

Reclamante cumpriu com sua obrigação e que a restrição de crédito em 

seu nome se mostra arbitrária e indevida. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava [CPC, art. 373, II], vez 

que não coligiu prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a manutenção da inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever e 

manter o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito comprovadamente quitado. O apontamento do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exsurge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

[cinco mil reais], quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, opino pela exclusão de 

Dismobras Imp. Exp. Distr. Moveis S/A., do polo passivo da presente ação, 

ante a sua ilegitimidade, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil e; Opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPCa partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento 

danoso. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela [id. n. 18478068]. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de 

sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANGELA BORGES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000062-15.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIANGELA BORGES ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo não conhecimento dos 

Embargos de Declaração opostos sob id. n. 17608756, ante a ausência de 

condição vinculativa disposta em lei. O feito prescinde de dilação 

probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com esteio no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente comprovados 

nos autos. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Quanto à preliminar de ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, consubstanciada na ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Daiangela Borges Alves ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Telefônica Brasil S.A. argumentando, 

em síntese,que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos que 

motivaram a propositura da presente ação. Pois bem, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 
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contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, em que pese os 

argumentos tecidos pela Reclamante, em contestação a Reclamada 

refutou suas alegações e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio dos documentos coligidos, mormente pelo Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante e cópias dos seus documentos pessoais, o que demonstra a 

existência de relação jurídica entre as partes. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Dessa 

forma, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento do débito no respectivo 

vencimento, nada justificando a alegação despropositada e genérica de 

desconhecimento da dívida. Por assim ser, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Essas premissas forçam 

a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, 

ainda, pela revogação da tutela de urgência concedida sob id. n. 

17453548. Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000477-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000477-95.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LEILA RAQUEL CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos 

processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 

27 desta última. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a análise das alegações e dos documentos carreados é 

suficiente para resolução das questões fáticas. Trata-se de Ação 

Condenatória de Reposição de Subsídios proposta por Leila Raquel 

Carvalho da Silva em desfavor de Município de Nova Mutum. A parte 

autora, servidora pública do Município de Nova Mutum, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11:O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor 

público(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos 

autos, o Município de Nova Mutum, com a publicação da Lei Complementar 

nº 13/2002 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos 

Servidores Municipais de Nova Mutum) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Ante o exposto, opino pelo acolhimento da prejudicial de 

mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da 

pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 

de dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA IZIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1854 de 2710



Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000778-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VALQUIRIA IZIDIO DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão 

controvertida. Passo à analise meritória. Trata-se de Reclamação Civil c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Valquiria Izidio da Silva em 

desfavor de Oi S.A. Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a 

débitos que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica 

com esta. Desta maneira, propôs a presente requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não afasta as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar documentos, como 

contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir 

relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir 

sua contestação com provas irrefutáveis da existência da relação 

contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há uma negativação preexistente no extrato apresentado pela 

Reclamante, ao passo que ela não demonstra ser indevida a inscrição 

feita pela empresa Gazin, portanto, não há que se falar em indenização 

por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela Reclamante, é certo que possui 

negativação preexistente, cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem 

indenização por danos morais ante a preexistência de outras 

negativações, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000925-68.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LAURA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Outrossim, 

opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 19632889 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Maria Aparecida Jesus Matos 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 
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subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com resolução 

do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000648-52.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CICERO EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 18847966 dos autos, estando 
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preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto à alegada 

prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não 

assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo 

tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Passa a analisar o mérito. Cicero Eduardo Oliveira dos Santos ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por 

Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco S.A. argumentando, em 

síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

20084132, destes autos, de onde se denota a utilização do cartão de 

crédito denominado Elo Nacional Multiplo, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como houve parcelamento de faturas e alguns 

pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão 

de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: RECURSO 

INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO 

DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO 

JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS 

EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E 

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a 

instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000728-16.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIO SANTOS DA CONCECAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por 

não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo afastamento da 

preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 19055227 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a preliminar de inépcia da inicial, opino 

pelo seu afastamento, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 14, 

da Lei 9.099/95. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de 

ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez 

que busca a Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à 

apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência 

de pretensão resistida. Passa a analisar o mérito. Marcio Santos da 

Conceição ajuizou a presente Ação de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco Cartões 

S.A. argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que 

alega desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos 

morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

20520034 destes autos, de onde se denota a utilização do cartão de 

crédito denominado Visa Internacional, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Posto Bem Brasil, 

Sorveteria Casarin, Supermercado Videira, Supermercado Araras e Auto 

Posto Araras, bem como que houve parcelamento de faturas e alguns 

pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão 

de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: RECURSO 

INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO 

DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO 

JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS 

EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E 

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a 

instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pelo Reclamado. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1858 de 2710



Processo Número: 1001156-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CARVALHO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001156-95.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROMARIO CARVALHO CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Verifico a 

existência de conexão entre duas ações ajuizadas pelo Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, o Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1001157-80.2019.8.11.0086 que igualmente aguarda prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 20403579 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão 

ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à 

preliminar de ausência de documento indispensável à propositura da ação, 

consubstanciada na ausência de comprovante de endereço em nome da 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de débito c.c Indenização por Danos Morais proposta 

por Romario Carvalho Chaves em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 
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demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a fixação de 

indenização nas duas ações, bem como, a inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar, uma vez que restou demonstrada a inexistência do débito nos 

autos 1001157-80.2019.8.11.0086. Pelo exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CARVALHO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001157-80.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROMARIO CARVALHO CHAVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Verifico a 

existência de conexão entre duas ações ajuizadas pelo Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, o Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1001156-95.2019.8.11.0086 que igualmente aguarda prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Romario Carvalho Chaves em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer, razão pela qual propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou prova alguma de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 
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NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a fixação de 

indenização nas duas ações, bem como, a inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-09.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001401-09.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CELSO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se 

extrai do termo de acordo anexo à movimentação de id. n. 27317531 

destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA BEATRIZ VISSOVATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000074-63.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VERONICA BEATRIZ VISSOVATTI REQUERIDO: JULIO 

CESAR DA SILVA BARBOSA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a 

Reclamante foi intimada para que em 10 [dez] dias apresentasse o 

endereço atualizado da Reclamada para citação/intimação [id. 19005805], 

contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que a Reclamante foi intimada 

para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos 
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informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, 

considerando a quantidade de processos que este Juizado Especial 

possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma 

definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que 

ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente 

da Reclamante no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção 

do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º 

do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima 

Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-72.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001164-72.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 20443248 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas da Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de audiência e a 

assinatura grafada no contrato apresentado pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Quanto a alegada infração 

disciplinar alegada pela reclamada, cabe esclarecer que eventual 

apuração é responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Josimar Rodrigues de Oliveira em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Relatório de Chamadas e 

do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, acompanhado de 

cópia do documento pessoal e devidamente assinado pelo Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 357,49 [Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 
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serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

357,49 [Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos], 

acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do 

inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001176-86.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIVALDA DA SILVA CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 20475142 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas da Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de audiência e a 

assinatura grafada no contrato apresentado pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Quanto a alegada infração 

disciplinar alegada pela reclamada, cabe esclarecer que eventual 

apuração é responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Lucivalda da Silva Cardoso em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que 

alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio do Relatório de Chamadas e do Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP, acompanhado de cópia do 

documento pessoal e devidamente assinado pela Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 105,91 [Cento e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 
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de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento)do valor 

da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 105,91 [Cento e Cinco Reais e Noventa 

e Um Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, 

a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001200-17.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCINEI VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde 

de dilação probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com 

esteio no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente 

comprovados nos autos. Não verifico complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia apresentada. Passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização 

por Danos Morais proposta por Jucinei Vieira da Silva em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 
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proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o valor 

irrisório da negativação (inferior a R$100,00), bem como, a inércia do 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela 

Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001217-53.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAMELLA FERREIRA DE PINHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 20547890 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas da Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de audiência e a 

assinatura grafada no contrato apresentado pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Pamella Ferreira de 

Pinho em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 

No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

Relatório de Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP, acompanhado de cópia do documento pessoal e devidamente 

assinado pela Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação 

e utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 
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estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 109,85 [Cento e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento)do valor 

da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 109,85 [Cento e Nove Reais e Oitenta e 

Cinco Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, 

a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

WADERSON MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001276-41.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: WADERSON MORAES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 20667583 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Waderson Moraes dos Santos 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 
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telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com resolução 

do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001386-40.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 20969685 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão 

ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Rodrigo da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer, razão pela qual propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou prova alguma de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 
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NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença a 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002047-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SEBASTIANA BRIGIDA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 14975063 dos autos. Passo a analisar 

o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Sebastiana Brigida da Silva 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 
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Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar do evento danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002046-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SEBASTIANA BRIGIDA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14974755 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo 

que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que as assinaturas da Reclamante aposta nos 

documentos que acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de 

audiência e a assinatura grafada no contrato apresentado pela Reclamada 

são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Sebastiana Brigida da Silva 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II 

do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 
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segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 

No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

Relatório de Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP, devidamente assinado pela Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 151,05 [Cento e Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) do 

valor da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 151,05 [Cento e Cinquenta e Um Reais e 

Cinco Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, 

a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010286-68.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010286-68.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUTUM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 

ME EXECUTADO: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos 

autos que a Exequente foi intimada para que em 10 [dias] dias 

impulsionasse o feito manifestando o que entendesse de direito, contudo a 

mesma quedou-se inerte. É certo que a Exequente foi intimada para suprir 

a determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente da 

Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima 

Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 
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efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-08.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DA SILVA ANDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DION LENON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010419-08.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: RENAN DA SILVA ANDERLE REQUERIDO: DION LENON DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado para 

que em 10 [dias] dias impulsionasse o feito manifestando o que 

entendesse de direito, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o 

Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não 

há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE GOMES DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001457-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDIANE GOMES DE ARRUDA MARTINS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com 

artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21216488 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos Morais e 

Materiais proposta por Valdiane Gomes de Arruda Martins em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 
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que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. O apontamento do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a manutenção 

indevida da negativação. Da inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes surge o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange a 

quantificação da indenização, ressalto que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 04 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA HORACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001459-12.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIANO DA SILVA HORACIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica 

c.c Reparação por Danos proposta por Fabiano da Silva Horacio em 

desfavor de Vivo S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia espectrográfica para solução do presente litígio. Ora, 

no caso, o Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui 

o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro 

lado, a Reclamada apresentou arquivo mp3 com gravação de atendimento 

cuja voz alega pertencer ao Reclamante. Pois bem, a Reclamada 

apresenta áudios como prova da contratação do serviço telefônico, de 

outro lado, o Reclamante afirma não reconhecer a voz nos arquivos. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se a voz, de fato, 

pertence ao Reclamante, isso, por meio do competente exame 

espectrográfico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem 

julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o 

art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: 

CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA (ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O 

VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A 

pretensão do autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos 

extrapatrimoniais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. Relata que tomou conhecimento da 

negativação ao efetuar uma compra em um estabelecimento comercial, 

bem como que desconhece a existência da dívida, porquanto não possui 

vínculo contratual com o banco recorrido. A sentença ora revista julgou 

improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, ao 

acolher a tese defensiva de existência de relação contratual entre as 

partes. Mencionou como ratio decidendi a documentação apresentada pelo 

recorrido em contestação, a destacar o extrato de utilização do cartão de 

crédito, a celebração de acordo de parcelamento e a gravação telefônica 

na qual o consumidor, supostamente, confirma os dados solicitados pela 

preposta do banco. II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais 

suscitada de ofício. Por existir controvérsia acerca da veracidade da 

gravação telefônica acostada pelo recorrido, ante a impugnação 

específica tanto em réplica quanto em sede recursal, e a alegação de 

ocorrência de fraude, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica 

(perícia) para averiguar se a voz constante na gravação é realmente a do 

consumidor. Somente por meio dessa complexa prova técnica 

(espectograma da voz) será possível concluir pela existência, ou não, de 

vínculo contratual entre as partes. Precedente: TJDFT, Acórdão nº 

538645, 2ª Turma Recursal, DJE 05.10.2011. Recurso conhecido. 

Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem 

julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). Sem custas processuais 

nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 

n.  9.099/95, Art .  55) . (TJ-DF 07042939820178070003 DF 

0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas premissas, bem como se 

apresentando necessária a realização de perícia técnica complexa para 

comprovar a autenticidade da voz nos áudios apresentados, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000880-64.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Opino pela acolhimento do pedido de retificação do pólo 

passivo da demanda, devendo constar Tim S.A. Proceda a Secretaria com 

a alteração junto ao sistema pje. Opino pelo afastamento da suscitada 

preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal 

interesse, uma vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Passo a análise do 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Amaury Rodrigues 

dos Santos em desfavor de Tim S.A. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a manutenção indevida da negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes surge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação e, ainda, a inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001498-09.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21344700 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão 

ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica 

c.c. Reparação por Danos proposta por Pedro Nascimento da Silva em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, por não 

possuir relação jurídica com o mesmo, razão pela qual propôs a presente 

ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 
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__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001497-24.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA LUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21343787 dos autos. Quanto a preliminar de indeferimento 

da inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome 

do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma 

vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão 

perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos proposta por Luiz Fernando da 

Luz em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, por não 

possuir relação jurídica com o mesmo, razão pela qual propôs a presente 

ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 04 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 
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seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001495-54.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDEMIR CORNELIO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95 A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21343322 dos autos. Quanto a preliminar de indeferimento 

da inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome 

do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Inexistência de Relação 

Jurídica c.c. Reparação por Danos proposta por Aldemir Cornelio dos 

Santos em desfavor de Banco Bradescard S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, 

por não possuir relação jurídica com o mesmo, razão pela qual propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001330-07.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIA AENIA SILVA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n.20818590 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas da Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de audiência e a 

assinatura grafada no contrato apresentado pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Antonia Aenia 

Silva de Sousa em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que 

alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, acompanhado dos documentos pessoais e devidamente 

assinado pela Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação 

e utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 196,49[Cento e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 
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Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento)do valor 

da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 196,49 [Cento e Noventa e Seis Reais e 

Quarenta e Nove Centavos],acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000465-81.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

outras provas. Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Oliani Raspini em desfavor de Editora Globo 

S.A. Ausente qualquer questão preliminar, passo à análise meritória. Alega 

a Reclamante que firmou com a Reclamada uma assinatura de revistas 

que lhes seriam entregues em seu endereço durante o período de 1 (um) 

ano. Relata que, ao fim do período contratado, como não solicitou a 

renovação do contrato, acreditou que este havia sido cancelado 

automaticamente. Afirma, todavia, que, no mês de fevereiro de 2019, fora 

surpreendida com a cobrança de uma parcela no valor de R$ 49,88 

(quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) em seu cartão de crédito 

referente a um lançamento da editora Reclamada. Aduz que, no contrato 

de adesão, consta expresso que o assinante seria lembrado por 

correspondência física e eletrônica acerca de novo período de renovação, 

mas que nunca fora lembrada e nunca houve sua aquiescência com a 

renovação da assinatura. Por esta razão, ajuizou a presente demanda 

pleiteando a restituição simples do valor cobrado, ante o ressarcimento da 

quantia de forma administrativa e indenização por danos morais. Em sede 

de defesa, a Reclamada argumenta a existência de renovação 

programada previamente informada, bem como impugna os pedidos de 

indenização por danos materiais e morais. Pois bem. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regrado Código de Processo 

Civil (art. 373 I e II) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A questão ora analisada se insere nas relações de 

consumo e como tal deve receber o tratamento previsto no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, restou comprovado que houve a 

renovação da assinatura de revistas sem a concordância da Reclamante. 

No ponto, a Cláusula 6 do Contrato de Venda de Novas Assinaturas é 

expressa em prever que “O assinante será lembrado, por 

correspondência física e eletrônica, do final da vigência de sua assinatura 

e comunicado acerca das condições do novo período”. Não obstante, a 

Reclamada descurou-se de demonstrar que avisou a Reclamante do fim 

da vigência do seu contrato e das condições do novo período de 

assinatura, o que torna indevido o valor lançado na fatura de cartão de 

crédito da Reclamante, no mês de ferreiro de 2019, a título de mensalidade 

de assinatura. Assim, verificado que a Reclamante pagou a quantia de R$ 

49,88 (quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), indevidamente, 

deve a Reclamada repetir esta quantia, pois que, efetivado o pagamento 

de valor indevidamente cobrado, no caso dos autos, decorrente de motivo 

injustificado, a devolução em dobro é a correta medida, conforme 

determina o art. 42, parágrafo único do CDC. Entretanto, considerando a 

restituição do mesmo valor de forma administrativa, conforme informou a 

Reclamante, a restituição deverá ser apenas no valor de R$ 49,88 

(quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Quanto ao alegado dano 

moral, em que pese as razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a Reclamante passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

desejarem ser indenizados por qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. No mesmo sentido, vejamos recente julgado da Turma Recursal 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1001779-51.2018.811.0004 - LT- PJE Origem: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Barra do Garças Recorrente(s): ABRIL COMUNICAÇÕES S.A 

Recorrido(s): ADELICIA MARTINS DIAS Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni 

Data do Julgamento: 19/07/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

DIREITO DO CONSUMIDOR – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE 

ASSINATURA DE REVISTA – DEBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA 

– INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO 
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CONFIGURADO, POIS OS TRANSTORNOS DECORRENTES DA SITUAÇÃO 

NARRADA NA INICIAL NÃO ULTRAPASSARAM A ESFERA DO MERO 

DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO 

EM DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AOS 

DANOS MATERIAIS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO EM PARTE. Alega a parte autora que contratou com a 

Reclamada no ano de 2007, cujo contrato findou-se em 2009. Afirma que 

não teve a intenção de continuar com a assinatura, eis que os exemplares 

não lhe eram entregues. Contudo, afirma que no ano de 2017 foi 

surpreendida com cobrança indevida em seu cartão de crédito nos meses 

de outubro e novembro no valor de R$ 40,03 (quarenta reais e três 

centavos), cada, bem como em setembro de 2018 no valor de R$ 32,93 

(trinta e dois reais e noventa e três centavos). Em análise aos autos, 

vê-se que apesar da parte autora alegar que buscou solução 

administrativa, não colacionou aos autos protocolos dos referidos 

atendimentos. Inexiste nos autos comprovação de que o fato da 

renovação automática tenha gerado abalo subjetivo a parte Recorrida. 

Dano moral não configurado, pois os transtornos decorrentes da situação 

narrada na inicial não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, 

sendo incapazes de gerar ofensa aos atributos da personalidade. 

Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais, 

devendo ser mantida a condenação em repetição de indébito. Recurso 

conhecido e parcialmente provido (N.U 1001779-51.2018.8.11.0004, 

TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (g.n.) Desse modo, 

o pedido de indenização por danos morais, in casu, é improcedente. Ante 

o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial apenas 

para CONDENAR a Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de R$ 

49,88 (quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos),o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, com resolução do 

mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza 

de Direito Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-22.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA WANDSCHEER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO GOMES PAIXAO OAB - SP403757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000844-22.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELA WANDSCHEER REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O feito prescinde de dilação 

probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com esteio no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente comprovados 

nos autos. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Daniela Wandscheer em desfavor de Editora e Distribuidora 

Educacional S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de 

um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração 

de inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 
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ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a manutenção indevida da negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes surge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação e, ainda, a inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 19465974]. 

Sem custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal. 

É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito 

do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 

40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001475-63.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. com Indenização Por Danos 

Morais proposta por Laurozey de Arruda Gregorio em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia grafotécnica para solução do presente litígio. Ora, no 

caso, o Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui o 

débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro 

lado, o Reclamado apresentou um contrato com assinatura que alega 

pertencer a Reclamante. Entretanto, tanto dos documentos apresentados 

pelo Reclamante, quanto pela Reclamada, noto dissensão nas assinaturas, 

como na carteira de Identidade do Reclamante, na procuração outorgada 

ao seu advogado e nos documentos apresentados pela Reclamada. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se as 

assinaturas, de fato, pertencem ao Reclamante, isso, por meio do 

competente exame grafotécnico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis 

não podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao 

que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001233-07.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VAGNER SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão a 

Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 20570608 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c Indenização por Danos Morais proposta por Vagner Santos Ribeiro em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativações preexistentes no extrato apresentado pelo 

Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas são indevidas e 

que também estão sendo discutidas judicialmente, portanto, não há que se 

falar em indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativação preexistente, cuja inexigibilidade não foi 

demonstrada. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos 

a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial apenas para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a 

preexistência de outras negativações, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001407-16.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Assinalo que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que a assinatura do Reclamante aposta nos 

documentos que acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de 

audiência e aquela grafada no contrato apresentado pelo Reclamado são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por João Pereira da Silva em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio da Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo- Cheque Especial PF (id. 22047893), da Cédula de Crédito 

Bancário – Empréstimo Pessoal (id. 22047895) e do Instrumento Particular 

de Confissão de Dívida (id. 22047896), devidamente assinado pelo 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço bancário. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pelo Reclamado, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, pra derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Da litigância de má fé Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento)do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95,com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-76.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001306-76.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai do 

termo de acordo anexo à movimentação de id. n. 23964503 destes autos. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PENICHE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001343-06.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNO PENICHE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 20847293 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por Bruno Peniche Souza em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1883 de 2710



inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. 21905239]. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000478-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS CARVALHO BARRETO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde de dilação 

probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com esteio no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente comprovados 

nos autos. Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n.9623750 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos proposta por Marcos Vinicius Carvalho 

Barreto em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

EnergiaS.A. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. 

Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 
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sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in reipsa e o 

nexo causal necessário é a manutenção indevida da negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes surge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação e, ainda, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001252-13.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JALDIVAN SILVA MARTINS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento e a produção de novas provas. Não 

verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Opino pelo acolhimento do pedido de retificação do polo 

passivo, uma vez que a negativação foi efetuada pelo Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Ipanema VI – NP. Proceda a secretaria 

com a retificação do polo passivo da demanda junto ao sistema PJE. Passo 

a análise do mérito. Jaldivan Silva Martins ingressou com a presente Ação 

de Inexigibilidade de Débito com Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c 

Indenização por Danos Morais em face de Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Ipanema VI – NP relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

dos débitos, afirmando serem as anotações restritivas legítimas, por se 

tratar cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. 

Todavia, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não coligiu 

provas de que os valores objetos dos apontamentos junto aos órgãos de 

proteção ao crédito são devidos, deixando de carrear aos autos o 

contrato entabulado entre o Reclamante e o suposto cedente do crédito, 

documento este imprescindível no amparo de suas alegações e apto a 

constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 
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CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com o Reclamado, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débitos que não foram comprovados ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, considerando 

que decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Inaplicável no 

presente caso a disposição da Súmula 385 do STJ, posto que não há 

negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, 

com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001367-34.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GRACIELE MARIA MARTINS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto à 

alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que 

não assiste razão a Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura 

pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 20905720 dos autos. Quanto 

a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Graciele Maria Martins em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 
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causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, bem como, a inércia da Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

do evento danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001453-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 21207155 

dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos proposta por Ana Maria da 

Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o valor da negativação é inferior 

a R$100,00 (cem reais), bem como,a inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001708-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ODINILSON BENEDITO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 22060010 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão a 

Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c 

Reparação por Danos proposta por Odinilson Benedito da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 
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decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001542-28.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL QUEIROZ DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21435645 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão 

ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito 

c.c. Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito proposta 

por Daniel Queiroz Dias em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer, razão pela qual propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou prova alguma de que o 

valor objeto da inscrição restritiva édevido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 
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razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente os débitos objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença a 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001647-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO DE SOUSA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21893104 dos autos. Quanto a preliminar de indeferimento 

da inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome 

do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma 

vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão 

perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Francisco de Sousa Silva em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

um débito que alega desconhecer, razão pela qual propôs a presente 

ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 
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Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 04 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente os débitos 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001643-65.2019.8.11.0086 

INTERESSADO: MARCOS AURELIO TASCA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Registro que no dia 29 de junho 2016, o Juízo da 

7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

nos autos sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o processamento 

da recuperação judicial da reclamada Oi S.A. e de outras seis empresas 

pertencentes ao mesmo grupo. A par disto, o Enunciado 51 do FONAJE 

preleciona que: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria”. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Assim 

sendo, após o trânsito em julgado, a requerimento da parte expedir-se-á a 

certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Indenização por 

Danos Morais proposta por Marcos Aurelio Tasca em desfavor de Oi 

Móvel S.A. O Reclamante propôs a presente ação indenizatória sob a 

alegação de que o seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que afirma 

desconhecer, sustentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos 

de ordem moral. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia a Reclamada instruir a contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 
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assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Outrossim, não prevalece a alegação de 

ocorrência de fraude alegada pela Reclamada, uma vez que, assumindo o 

risco do negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas 

contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por 

terceiros, nos exatos moldes da atual jurisprudência consoante segue: 

Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais. Sentença de procedência. Negativação indevida decorrente 

de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. 

Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A 

existência de outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente 

pelo devedor não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os 

termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta 

majoração, haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A 

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 

RJ 0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes enseja o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

contar desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002051-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUISMAR GOMES RIBEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto à 

alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que 

não assiste razão a Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura 

pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 14981076 dos autos. Passo a analisar 

o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Luismar Gomes Ribeiro em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 
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Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 02 anos 

entre a data da negativação e a data da propositura da ação, bem como, a 

inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado 

pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos 

autos documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos 

a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

do evento danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSA MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002052-75.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDENILSA MATOS DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 14982459 dos autos. Quanto a alegada infração disciplinar 

alegada pela reclamada, cabe esclarecer que eventual apuração é 

responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Edenilsa Matos de Souza em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 
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em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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Processo Número: 8010521-59.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUELA DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010521-59.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: MAYCON TADEU LAMIM EXECUTADO: FERNANDO RUELA 

DOS SANTOS Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado 

para que em 10 [dias] dias impulsionasse o feito manifestando o que 

entendesse de direito, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o 

Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não 

há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-86.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA DE FATIMA SCHIRMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010084-86.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: NEIVA DE FATIMA SCHIRMER REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a Exequente encontra-se 

em lugar incerto, não tendo sido localizada para intimações. No caso em 

questão, houve tentativa de intimação regular da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, porém, denota-se da certidão do Oficial de 

Justiça [id. 6473281] que a Exequente não foi localizado no endereço 

indicado na inicial. Além disso, não houve comunicação de atualização de 

endereço no presente processo. Deste modo se deve entender, pois é 

imperativo legal que incumbe a Exequente indicar e manter atualizado o 

seu endereço, desde a petição inicial (arts. 106, II e 274, § único, ambos 

do CPC), de modo que, quando necessário, seja possível intimá-la 

relativamente aos atos processuais que deverá implementar. Cumpre 

ressaltar que a extinção do feito por abandono de causa não é imediata. 

Após o prazo estabelecido para que o autor promova o andamento, o juiz 

terá, ainda, que determinar a intimação da parte pessoalmente, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do chamamento judicial. 

Tal exigência decorre do dever de diálogo, o qual tem suas raízes no 

direito fundamental ao contraditório. Assim, se mesmo após a intimação a 

parte quedar-se inerte, é possível determinar a extinção do processo. 

Neste sentido a regra inserta art. 485 do CPC, é clara quando, em seu §1°, 

diz que o juiz ordenará o arquivamento dos autos, no caso do inciso III, 

devendo, contudo, haver a intimação pessoal da parte para suprir a falta 

em cinco dias. Entrementes, a aludida intimação pessoal não foi promovida 

regularmente, por culpa única e exclusiva da parte Exequente, que não 

manteve seu endereço devidamente atualizado nos autos. Destarte, 

caracterizada a negligência da Exequente, única interessada no 

provimento jurisdicional pretendido, opino pela extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1°, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto a apreciação 

da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BIFF E SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

JULIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003171-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANE DA SILVA, BIFF E SILVA LTDA - ME REQUERIDO: 

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Não verifico complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia apresentada. Cuida-se de Ação de 

Repetição de Indébito c.c. Indenizatória Por Danos Morais proposta por 

Juliane da Silva e Biff e Silva Ltda.-ME em desfavor de Três Comércio de 

Publicações Ltda. Relata a primeira Reclamante que fora abordada por um 

representante da Requerida, o qual lhe ofereceu como brinde uma mala de 

viagem mediante assinatura de revistas. Com intuito de receber o brinde, a 

Reclamante firmou contrato com a Reclamada de um plano anual pelas 

revistas Menu, Planeta e Runner’s W em 12 (doze) parcelas mensais de 

R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) a serem debitadas 

no cartão de crédito da segunda Reclamante. Aduz, entretanto, que 

embora tenha havido o lançamento das parcelas mês a mês, as revistas 

nunca foram entregues, e mais, houve cobranças não autorizadas de 

mais 10 (dez) parcelas de R$ 59,90, outras 10 (dez) parcelas de 59,90 e 

mais 3 (três) parcelas de R$ 202,00. Por estas razões, propuseram a 

presente ação pleiteando repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Em sede de contestação a Reclamada tergiversa para o quanto 

exposto na inicial, alegando que não firma contrato com clientes por meio 

telefônico, bem como que terceiros tem aplicado golpes em seu nome, se 

opondo aos pedidos indenizatórios. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste às 

Reclamantes posto que comprovaram a aquisição das revistas, o efetivo 
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pagamento e as cobranças indevidas. Assim, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com a contestação não veio qualquer prova capaz de eximir a Reclamada 

da responsabilidade que lhe sobrevém, muito pelo contrário, posto que não 

comprovou a efetiva entrega das revistas, mesmo diante do integral 

pagamento da assinatura. Ademais, não subsiste a alegação de ardil 

perpetrado por falsários, tendo em vista que as Reclamantes firmaram 

contrato com a Reclamada no aeroporto, inclusive com recebimento de 

brinde, e não por telefone, com alega a Reclamada. Desta forma, sem a 

prova essencial do cumprimento do contrato e de alguma excludente 

capaz de afastar a sua responsabilidade, por se tratar de negócio sujeito 

aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, entende-se a 

responsabilidade objetiva. Ensina Cláudia Lima Marques: "O método 

escolhido pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor foi positivar 

um novo dever legal para o fornecedor, um dever anexo, um dever de 

qualidade, como ensina Benjamin (Comentários, pág 39). Se a teoria da 

qualidade se concentra no objeto da prestação contratual (produto ou 

serviço) é porque visualiza o resultado da atividade dos fornecedores de 

modo a imputar-lhes objetivamente o dever de qualidade dos produtos que 

ajudam a colocar no mercado" (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno 

Miragem, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, 2006).” Deste modo, 

não existindo nos autos nenhuma comprovação dos fatos alegados pela 

Reclamada bem como, não comprovada existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito das Reclamantes, resta configurado o 

dano e o dever de indenizar. Vejamos um julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO CONTRATADO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER VALOR ARBITRADO. - A 

relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de 

consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide. 

Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no art. 14 do CDC. - 

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não 

entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, a fornecedora deve 

responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a 

assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. - Os 

fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor 

do diaadia. Ao contrário, os fatos relatados configuram um grave 

desrespeito para com o consumidor que, repita-se, ficou meses impedido 

de premiar os seus clientes com as mercadorias compradas na empresa 

ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da espera da entrega dos 

produtos. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG, Relator: Evandro Lopes da 

Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014). (g.n.). Dúvida não há 

de que restaram violados direitos da personalidade da Reclamante, que 

faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, 

visto que se sujeitou a um completo descaso por parte da Reclamada. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa feita, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das Reclamantes, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, igualmente 

restaram comprovados os pagamentos, desta forma, cabe a restituição 

dos valores lançados tanto pelas revistas não entregues quanto pelas 

demais assinaturas cobradas de forma indevida, nos termos de parágrafo 

único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a Reclamada à repetição do indébito no valor de R$ 5.030,80 

(cinco mil e trinta reais e oitenta centavos) em favor das Reclamantes, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar às Reclamantes o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar do evento danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto 

este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

F L GAZOLA CLINICA VETERINARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR LUIZ TABILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000156-31.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: F L GAZOLA CLINICA VETERINARIA - ME EXECUTADO: 

JUNIOR LUIZ TABILE Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre 

as partes(id. 25853865), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim,caso seja efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, 

opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima 

Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos 

do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 
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trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001624-59.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JONAS SILVA BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21786594 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão a 

Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c 

Reparação por Danos proposta por Jonas Silva Barros em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 
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finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001637-58.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDNELSON VALENTIM DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21344700 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão 

ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Ednelson Valentim dos 

Santos em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, razão 

pela qual propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o 

Reclamado não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 
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ilícitos desta natureza. Considerando a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente os débitos 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1001585-62.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIRENE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001585-62.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EUDIRENE ASSIS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95 A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Eudirene Assis 

da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, razão 

pela qual propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o 

Reclamado não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado coma Reclamante onde pudesse 

anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas inadimplidas, 

documentos estes que se seriam capazes de amparar as suas alegações 

e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR 

REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR 

LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. 

CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB 

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA 

CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA 

CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM 

DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A 

ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE 

COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante afirma não 

reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao banco instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual 

ou da pendência financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 02 anos 
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entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença a 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001554-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21453035 dos autos. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão a 

Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c Indenização por Danos Morais proposta por Carlos Roberto dos 

Santos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 
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proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001539-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NADIR ANTUNES MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n.21435513 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas da Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de audiência e a 

assinatura grafada no contrato apresentado pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Nadir Antunes Machado em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 

No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

Relatório de Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP, acompanhado dos documentos pessoais e devidamente assinado 

pela Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 
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não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 197,26[Cento e Noventa e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento)do valor 

da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 197,26 [Cento e Noventa e Sete Reais e 

Vinte e Seis Centavos],acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001629-81.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21787958 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos 

proposta por Lissandra Ribeiro dos Santos em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer, por não possuir relação jurídica, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 
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hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com resolução 

do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001064-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, e, portanto, dispensável 

dilação probatória, consoante preceitua o inciso I, do artigo 355, do Código 

de Processo Civil. Não há falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam a análise 

da questão controvertida. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c.c. Tutela de Urgência 

proposta por Antonio Carlos Nogueira de Souza em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373 I e II). Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No mais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Em síntese, relata o 

Reclamante que é assinante do serviço de telefonia da Reclamada 

inicialmente pagando o valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos). Aduz que, em meados de abril de 2018, a Reclamada lhe 

propôs mudança de plano no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), que seria Vivo Controle Digital, 2GB-Ilim, tendo 

aceitado a proposta e o plano foi trocado. Narra, entretanto, que, em maio 

daquele ano, recebeu uma fatura no valor de R$ 57,71 (cinquenta e sete 

reais e setenta e um centavos), aduzindo não saber do que se trata e que 

no mesmo mês recebeu outra fatura, esta última no valor de R$ 44,99 

(quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Afirma que suas 

contas estão todas quitadas, com exceção daquela no valor de R$ 57,71 

(cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). Aduz, por fim, que no 

dia 05 de junho de 2018 houve a suspensão do serviço. Dessa forma, 

propôs a presente ação pugnando pela declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 
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Reclamada alega que o Reclamante habilitou novo plano e alterou a data 

de vencimento, o que gerou duas faturas no mesmo mês. Alegou, ainda, 

que o não pagamento de fatura gera o bloqueio automático do serviço, 

bem como combateu os pedidos de anulação dos débitos e de indenização 

por danos morais. No entanto, embora todos os argumentos tecidos, a 

Reclamada não se desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, 

art. 373, II), vez que não comprovou a alteração da data de vencimento da 

fatura do Reclamante e nem a origem e licitude da cobrança do valor de R$ 

57,71 (cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), que culminou, 

inclusive, na suspensão de serviço telefônico do Reclamante, o que, 

invariavelmente, culmina na sua responsabilização pela falha na prestação 

do serviço. Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e, repito, não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, 

deve ser responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. 

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

fidedignos, portanto, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a Reclamada efetuou cobrança indevida e 

bloqueou a linha telefônica do Reclamante. Quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pelo Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Trago à colação a seguinte ementa nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única Recurso Cível: 

0010049-21.2015.811.0058 Nº novo: 8010049-42.2015.811.00387 Juizado 

Especial Cível de Araputanga Recorrente: Oi S/A Recorrido: Zilah Canuto 

de Souza EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA 

MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. TENTATIVA DE 

SOLUCIONAR O IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Caracteriza ato ilícito a suspensão imotivada dos serviços telefônicos 

contratados pelo consumidor. Tentativa de resolução do impasse 

extrajudicialmente que não obteve êxito. O telefone é considerado 

indispensável à vida moderna. A suspensão do serviço acarreta, 

inegavelmente, transtornos ao usuário, que excedem a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a 

redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada no valor total de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não se mostra excessivo. Recurso 

não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100492120158110058/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016) (g.n.) Assim, reputa-se 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial 

para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 57,71 (cinquenta e 

sete reais e setenta e um centavos) e para e CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação da Excelentíssima Juíza de 

Direito Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PAVANI TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

CARTORIO REGO LOUREIRO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MAYARA EUFRASIO OAB - SC41361 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000616-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS PAVANI TREVISAN REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, 

CARTORIO REGO LOUREIRO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. De início, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

do Cartório Rego Loureiro Registro de Títulos e Documentos, pois, sem 

adentrar ao mérito da ausência de personalidade jurídica do cartório e da 

eventual responsabilidade do tabelião, certo é que este ofício extrajudicial 

detém apenas o dever legal de enviar notificação quanto aos débitos a 

serem protestados, sem que isso configure ilicitude de sua parte. Ou seja, 

o tabelionato de protestos não é detentor do crédito, tampouco efetuou 

cobrança indevida, cuja responsabilidade é apenas da empresa mandante. 

Dessa feita, opino pela exclusão do Cartório Rego Loureiro Registro de 

Títulos e Documentos do polo passivo da presente ação. Ausentes outras 

questões preliminares, passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Débito e de Contrato com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência c.c. Danos Morais proposta por Lucas Pavani 
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Trevisan em desfavor de Oi Móvel S.A. Sustenta o Reclamante que 

recebeu cobrança de débitos via correio, por notificação do cartório Rego 

Loureiro Registro de Títulos e Documentos relativo a supostos serviços da 

Oi Móvel S.A. Afirma que nunca contratou tais serviços e que, 

pesquisando no site da Oi, tomou ciência da existência três débitos em 

seu nome com origem em contrato de n. 37778641. Narra que não obteve 

êxito em solucionar a questão via telefone, tendo apresentado diversos 

números de protocolo de atendimento. Por esta razão, propôs a presente 

ação pleiteando a nulidade dos débitos e do contrato, bem como pugnando 

por indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada 

não afasta as pretensões do Reclamante, se atendo a alegar que houve a 

prestação do serviço e que os débitos são devidos e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, noto que as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova mínima de que tais 

débitos são devidos, deixando de apresentar documentos capazes de 

amparar as suas alegações, como o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, documento este hábil a constatar a contratação de serviço, 

bem como a sua inadimplência. Em linhas outras, a Reclamada não se 

desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não comprovou que o Reclamante contratou seus serviços e que os 

débitos são exigíveis, o que invariavelmente culmina na sua 

responsabilização pela falha na prestação do serviço. Imperioso, destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e, repito, não tendo 

ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados ao Reclamante. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

Reclamada efetuou cobranças de serviços não contratados elo 

Reclamante. Quanto ao pleito de compensação pelo dano moral, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Todavia, considerando os 

transtornos experimentados pelo Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

problema administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Trago à 

colação a seguinte ementa nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE 

SERVIÇO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO USUÁRIO. 

CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

RAZOÁVEL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. FALTA DE INTERESSE 

RECURSAL. 1. Restando devidamente comprovada nos autos a cobrança 

indevida pela empresa de telefonia, em virtude de serviço não solicitado 

pela cliente, caracterizado está o ato ilícito passível de indenização pelos 

danos morais. 2. Na indenização civil por danos morais deve haver um 

equilíbrio entre a necessidade de reparação da dor, na medida do 

sofrimento, do constrangimento, da exposição indevida experimentada 

pela vítima e da repercussão causada em seu seio social. Ademais, 

deve-se observar a teoria do desestímulo, segundo a qual o valor a ser 

ressarcido deve inibir o ofensor a práticas semelhantes, sendo relevante, 

para tanto, considerar sua capacidade econômica e a consequente 

razoabilidade do valor a ser arbitrado, para que se evite o enriquecimento 

indevido. Valor da indenização mantido, eis que razoável e proporcional. 3. 

Quanto ao pleito de incidência dos juros de mora e correção monetária, na 

indenização por dano moral, a partir do arbitramento (decisão), inexiste 

interesse recursal à apelante, haja vista que a sentença decidiu nos 

exatos termos defendidos no recurso. Sobre a quantia a ser devolvida, a 

título de restituição em dobro, deve incidir correção monetária, pelo INPC, a 

partir do efetivo desembolso (Súmula nº 43 do STJ) e os juros moratórios, 

a contar da citação. APELO CONHECIDO EM PARTE E NESTA 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 03193039220148090006, Relator: DR(A). 

CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1A 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2051 de 21/06/2016). (g.n.) 

Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Do pedido contraposto. Neste ponto, a Reclamada não 

obteve êxito em demonstrar que o Reclamante contratou o serviço de 

telefonia, nem os débitos discutidos são devidos, o que torna o pedido 

contraposto improcedente. Pelo exposto, opino pela exclusão de Cartório 

Rego Loureiro Registro de Títulos e Documentos, do polo passivo da 

presente ação, ante a sua ilegitimidade, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil e; Opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para 

DECLARAR nulo o contrato de n. 37778641, DECLARAR inexistentes os 

débitos objetos da cobrança indevida oriundos do referido contrato e para 

CONDENAR a Oi Móvel S.A. a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução 

do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima 

Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001836-80.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO DA CONCEICAO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 
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Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c.c. 

Reparação por Danos proposta por Marcelo da Conceição Silva em 

desfavor de Vivo S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia espectrográfica para solução do presente litígio. Ora, 

no caso, o Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui 

o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro 

lado, a Reclamada apresentou arquivo mp3 com gravação de atendimento 

cuja voz alega pertencer ao Reclamante. Pois bem, a Reclamada 

apresenta áudios como prova da contratação do serviço telefônico, de 

outro lado, o Reclamante afirma não reconhecer a voz nos arquivos. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se a voz, de fato, 

pertence ao Reclamante, isso, por meio do competente exame 

espectrográfico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem 

julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o 

art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: 

CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA (ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O 

VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A 

pretensão do autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos 

extrapatrimoniais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. Relata que tomou conhecimento da 

negativação ao efetuar uma compra em um estabelecimento comercial, 

bem como que desconhece a existência da dívida, porquanto não possui 

vínculo contratual com o banco recorrido. A sentença ora revista julgou 

improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, ao 

acolher a tese defensiva de existência de relação contratual entre as 

partes. Mencionou como ratio decidendi a documentação apresentada pelo 

recorrido em contestação, a destacar o extrato de utilização do cartão de 

crédito, a celebração de acordo de parcelamento e a gravação telefônica 

na qual o consumidor, supostamente, confirma os dados solicitados pela 

preposta do banco. II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais 

suscitada de ofício. Por existir controvérsia acerca da veracidade da 

gravação telefônica acostada pelo recorrido, ante a impugnação 

específica tanto em réplica quanto em sede recursal, e a alegação de 

ocorrência de fraude, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica 

(perícia) para averiguar se a voz constante na gravação é realmente a do 

consumidor. Somente por meio dessa complexa prova técnica 

(espectograma da voz) será possível concluir pela existência, ou não, de 

vínculo contratual entre as partes. Precedente: TJDFT, Acórdão nº 

538645, 2ª Turma Recursal, DJE 05.10.2011. Recurso conhecido. 

Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem 

julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). Sem custas processuais 

nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 

n.  9.099/95, Art .  55) . (TJ-DF 07042939820178070003 DF 

0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas premissas, bem como se 

apresentando necessária a realização de perícia técnica complexa para 

comprovar a autenticidade da voz nos áudios apresentados, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-72.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA BRAGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001649-72.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICA CRISTINA BRAGA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Jessica Cristina Braga Silva em desfavor de Vivo S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se 

apresenta imprescindível a realização de perícia espectrográfica para 

solução do presente litígio. Ora, no caso, a Reclamante sustenta que não 

celebrou o contrato que constitui o débito cuja declaração de 

inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a Reclamada apresentou 

arquivo mp3 com gravação de atendimento cuja voz alega pertencer ao 

Reclamante. Pois bem, a Reclamada apresenta áudios como prova da 

contratação do serviço telefônico, de outro lado, a Reclamante afirma não 

reconhecer a voz nos arquivos. Ou seja, para que se resolva o conflito, 

imperioso constatar se a voz, de fato, pertence a Reclamante, isso, por 

meio do competente exame espectrográfico. Com efeito, os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, 

em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...). Aliás, nesse sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE 

CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA 

(ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O VÍNCULO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A pretensão do autor/recorrido 

cinge-se à reparação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de 

inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Relata 

que tomou conhecimento da negativação ao efetuar uma compra em um 

estabelecimento comercial, bem como que desconhece a existência da 

dívida, porquanto não possui vínculo contratual com o banco recorrido. A 

sentença ora revista julgou improcedente o pedido inicial e procedente o 

pedido contraposto, ao acolher a tese defensiva de existência de relação 

contratual entre as partes. Mencionou como ratio decidendi a 

documentação apresentada pelo recorrido em contestação, a destacar o 

extrato de utilização do cartão de crédito, a celebração de acordo de 

parcelamento e a gravação telefônica na qual o consumidor, 

supostamente, confirma os dados solicitados pela preposta do banco. II. 

Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais suscitada de ofício. 

Por existir controvérsia acerca da veracidade da gravação telefônica 

acostada pelo recorrido, ante a impugnação específica tanto em réplica 

quanto em sede recursal, e a alegação de ocorrência de fraude, forçoso 

concluir pela necessidade de prova técnica (perícia) para averiguar se a 

voz constante na gravação é realmente a do consumidor. Somente por 

meio dessa complexa prova técnica (espectograma da voz) será possível 

concluir pela existência, ou não, de vínculo contratual entre as partes. 

Precedente: TJDFT, Acórdão nº 538645, 2ª Turma Recursal, DJE 

05.10.2011. Recurso conhecido. Preliminar de complexidade suscitada de 

ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). 

Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de 

recor rente  venc ido (Le i  n .  9 .099/95,  Ar t .  55) . (TJ-DF 

07042939820178070003 DF 0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

técnica complexa para comprovar a autenticidade da voz nos áudios 
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apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, 

II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-26.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001180-26.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDSON GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai do 

termo de acordo anexo à movimentação de id. n. 22500987 destes autos. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001500-76.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NAIRA COSTA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica 

c.c Reparação por Danos proposta por Naira Costa da Silva em desfavor 

de Vivo S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia espectrográfica para solução do presente litígio. Ora, no caso, a 

Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito 

cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a 

Reclamada apresentou arquivo mp3 com gravação de atendimento cuja 

voz alega pertencer ao Reclamante. Pois bem, a Reclamada apresenta 

áudios como prova da contratação do serviço telefônico, de outro lado, a 

Reclamante afirma não reconhecer a voz nos arquivos. Ou seja, para que 

se resolva o conflito, imperioso constatar se a voz, de fato, pertence a 

Reclamante, isso, por meio do competente exame espectrográfico. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: CIVIL. 

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO 

DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA (ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O VÍNCULO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A pretensão do 

autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos extrapatrimoniais 

decorrentes de inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito. Relata que tomou conhecimento da negativação ao efetuar uma 

compra em um estabelecimento comercial, bem como que desconhece a 

existência da dívida, porquanto não possui vínculo contratual com o banco 

recorrido. A sentença ora revista julgou improcedente o pedido inicial e 

procedente o pedido contraposto, ao acolher a tese defensiva de 

existência de relação contratual entre as partes. Mencionou como ratio 

decidendi a documentação apresentada pelo recorrido em contestação, a 

destacar o extrato de utilização do cartão de crédito, a celebração de 

acordo de parcelamento e a gravação telefônica na qual o consumidor, 

supostamente, confirma os dados solicitados pela preposta do banco. II. 

Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais suscitada de ofício. 

Por existir controvérsia acerca da veracidade da gravação telefônica 

acostada pelo recorrido, ante a impugnação específica tanto em réplica 

quanto em sede recursal, e a alegação de ocorrência de fraude, forçoso 

concluir pela necessidade de prova técnica (perícia) para averiguar se a 

voz constante na gravação é realmente a do consumidor. Somente por 

meio dessa complexa prova técnica (espectograma da voz) será possível 

concluir pela existência, ou não, de vínculo contratual entre as partes. 

Precedente: TJDFT, Acórdão nº 538645, 2ª Turma Recursal, DJE 

05.10.2011. Recurso conhecido. Preliminar de complexidade suscitada de 

ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). 

Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de 

recor rente  venc ido (Le i  n .  9 .099/95,  Ar t .  55) . (TJ-DF 

07042939820178070003 DF 0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

técnica complexa para comprovar a autenticidade da voz nos áudios 

apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, 

II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 
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legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELOIZA SALES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001460-94.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIA ELOIZA SALES OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21217170 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos 

proposta por Antonia Eloiza Sales Oliveira em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer, em virtude de não possuir relação jurídica, bem 

como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente 

ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. 

Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o valor da negativação é inferior 

a R$100,00 (cem reais), bem como, a inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 
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demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-61.2019.8.11.0086
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ZENIR DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001501-61.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ZENIR DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência (CPC, 355, I). Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos proposta por 

Zenir do Nascimento Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, em virtude de não possuir relação jurídica, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 
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inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 02 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos 

a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

do evento danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001599-46.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDEMIR DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto a 

preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Opino pelo afastamento 

da preliminar de não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 

21578005 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Claudemir dos Santos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 
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VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a data da propositura da ação, bem como, a 

inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado 

pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos 

autos documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos 

a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

do evento danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-63.2019.8.11.0086
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JARDENIA FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001378-63.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JARDENIA FERNANDES DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência (CPC, 355, I). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Passo a análise 

do mérito. Trata-se de Reclamação Civil c.c Pedido de Indenização por 

Danos Morais proposta por Jardenia Fernandes da Costa em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio da Proposta de Emissão de 

Cartão – Casas Bahia Visa Internacional [id. 22136261] devidamente 

assinado e acompanhado de cópia de documentos pessoais da 
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Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço bancário. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pelo Reclamado, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, pra derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Ademais, vejo por bem consignar que 

não houve impugnação à contestação, oportunidade que a Reclamante 

teria para contradizer as informações e os documentos apresentados. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão 

autoral. Da litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95,com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000493-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MAYK ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O feito prescinde de dilação 

probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com esteio no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente comprovados 

nos autos. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Mayk Alves dos Santos em desfavor de Embratel Tvsat 

Telecomunicações S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 
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Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. O apontamento do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a manutenção 

indevida da negativação. Da inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes surge o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange a 

quantificação da indenização, ressalto que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 02 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia do 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e condenação a verba honorária por expressa vedação 

legal. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-29.2019.8.11.0086
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MARIA DA PENHA LOPES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001820-29.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA LOPES DO CARMO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto à 

alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que 

não assiste razão a Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura 

pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos proposta por Maria da Penha 

Lopes do Carmo em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, por não possuir relação jurídica, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 
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entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001911-22.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RONI CLEI MARTINS MAGALHAES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Opino, outrossim, pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, 

pois, mostra-se claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

No mais, urge discorrer que em primeira instância as ações de 

competência dos Juizados Especiais são sempre livres de despesas 

processuais ex vi do artigo 54 da Lei 9.099/95, verbis: “Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas”. Neste caminhar, a parte que 

pretender interpor Recurso Inominado ou contrarrazoá-lo, deve formular 

seu pedido de justiça gratuita ou impugná-la quando da interposição do 

mencionado recurso e da formulação das contrarrazões, o qual será 

analisado em sede de juízo de admissibilidade. Indeferido o pedido, à parte 

será concedido prazo para recolhimento das guias de custas e taxa 

judiciárias. Não havendo falar em impugnação à justiça gratuita nesta fase 

processual. Assinalo que não há necessidade de realização de exame 

grafotécnico no presente caso, posto que as assinaturas da Reclamante 

aposta nos documentos que acompanham a petição inicial, a assinatura do 

termo de audiência e a assinatura grafada no contrato apresentado pela 

Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Quanto a 

alegada infração disciplinar alegada pela reclamada, cabe esclarecer que 

eventual apuração é responsabilidade da Ordem dos Advogados do 

Brasil. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Roni Clei Martins Magalhães em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Relatório de Chamadas e 

do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, acompanhado de 

cópia do documento pessoal e devidamente assinado pelo Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 166,00 [Cento e Sessenta e Seis Reais]. Essas premissas forçam a 

reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante e a procedência 

do pedido contraposto. Da litigância de má fé Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

166,00 [Cento e Sessenta e Seis Reais], acrescidos dos respectivos juros 

e correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 
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para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GALDIR LUCAS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001849-79.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GALDIR LUCAS FERNANDES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 22331984 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por Galdir Lucas Fernandes em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. 

Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a existência de negativação 

posterior, bem como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 
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que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Pelo exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

do evento danoso, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

1001409-20.2018.8.11.0086. REQUERENTE: NATHILON DE LIMA 

CAVALCANTE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID n. 16400971 pela 

Embargante Telefônica Brasil S/A, sob a premissa de que a sentença 

constante no ID n. 16124696 padeceria do vício de omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desta Forma, é sabido que o mero 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, o 

Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinado no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença dos 

pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, 

dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar 

o alegado. No que se refere à admissibilidade dos Embargos, Humberto 

Theodoro Júnior preceitua: "O pressuposto de admissibilidade dessa 

espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na 

sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). Frise-se 

que na r. sentença no ID n. 16124696, a Embargante foi condenada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais 

causados a parte autora, tendo em vista a inclusão indevida nos órgão de 

proteção ao crédito. Ademais, a Embargante limitou-se em apenas alegar a 

exigibilidade do débito, não tendo alegado ou comprovado qualquer fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direto, conforme já mencionado na 

r. sentença em comento. Nessa toada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/15 veio confirmar a jurisprudência 

já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador 

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada 

na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).” A Embargante alega, em suma, 

que este juízo deixou de fundamentar a existência do dano moral alegado, 

entretanto, tal premissa não merece guarida. Como já dito na sentença, o 

mero apontamento do requerente nos órgão de proteção de crédito por 

débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Embargante, conforme preceitua o 

art.14 do Código de Defesa do Consumidor. É o que se extrai da r. 

sentença em pauta: “O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados.” Ex positis, nos 

termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração 

oposto no ID n. 16400971, mantendo inalterada a r. decisão constante no 

ID n. 16124696, tal como concebida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 09 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002562-54.2019.8.11.0086. REQUERENTE: MARIA ANGELA DE 

ALCANTARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação 
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declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Maria Angela de Alcantara em face de Telefônica Brasil S/A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Fundamento e decido. Pois bem. Realizada audiência de conciliação (ID 

26884621), a parte Requerente não compareceu ao ato, apesar de 

devidamente intimada na pessoa de seu Procurador, no momento da 

distribuição da presente demanda. Posto isso, forçosa é a extinção do 

feito sem análise do mérito, em decorrência da inércia da parte Exequente, 

conforme disposto no art. 51, I, da Lei n° 9.099/95, com redação in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação com fulcro 

art. 51, I, da Lei n° 9.099/95. Condeno a parte Exequente ao pagamento 

das custas processuais, com base no Enunciado n° 28 do FONAJE c/c o 

art. 52, § 2°, da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado esta sentença, o 

que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação. P.I.C. Às providências. Nova Mutum/MT, 08 de janeiro de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000157-45.2019.8.11.0086. REQUERENTE: MARCIA SILVANA SOUTIER 

REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ LTDA Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos no ID n. 21379133 pela Embargante Viação São 

Luiz Ltda, sob a premissa de que a sentença constante no ID n. 16124696 

padeceria do vício de omissão. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Aduz a parte 

Embargante, em suma, que a referida decisão apresenta omissão quanto à 

análise da manifestação de ID n. 19128596, tendo em vista que deixou de 

apreciar a alegação de ilegitimidade passiva e respectiva retificação no 

polo passivo da ação, a qual foi suscitada pela ora Embargante, em sede 

de mera petição antes da audiência. Mormente, cumpre mencionar que a 

Embargante não compareceu à audiência de conciliação ID n. 19351409 e 

tampouco apresentou contestação, sendo considerada revel e condenada 

ao pagamento de danos morais na sentença de ID n. 16124696. 

Consigne-se que ao arguir sua ilegitimidade passiva, a Embargante indicou 

o sujeito que deveria integrar o polo passivo da demanda, conforme 

dispõe o art. 339 do Código de Processo Civil. Art. 339. Quando alegar sua 

ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica 

discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as 

despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes 

da falta de indicação. Ademais, importante mencionar que a parte autora 

em sede de contrarrazões ID n. 26248485 apresentadas aos embargos de 

declaração em estudo, concordou com erro constante na r. sentença, bem 

como pugnou pela alteração do polo passivo constante na exordial e pela 

citação da requerida, inclusive, trouxe aos autos os dados do sujeito a 

integrar a lide, os quais são compatíveis com os dados fornecidos pelo 

Embargante, o que torna cumprido o disposto no art.339, §1º do Código de 

Processo Civil. Posto isso, apesar da revelia declarada, a ilegitimidade das 

partes constitui matéria de ordem pública (, podendo ser reconhecida de 

ofício, ou alegada pelas partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

nos termos do art. 505, inciso II do CPC. Nesse sentido: “EMENTA: 

APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - CONTRATO DE IMPLEMENTAÇÃO DE 

LOTEAMENTO - PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - 

REJEITAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU - MANTER - 

CLÁUSULA CONTRATO - OBRIGAÇÃO PREVISTA - ENTREGA DA ÁREA II 

E SETE LOTES DA ÁREA I - DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

PARTE DA OBRIGAÇÃO - DEVER DE ENTREGAR OS SETE LOTES 

RESTANTES - PEDIDO RECONVENCIONAL - MULTA CONTRATUAL 

DEVIDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. - Deve ser rejeitada a 

preliminar de julgamento "extra petita" vez que o reconhecimento da (i) 

legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser arguida 

de ofício pelo juiz, não caracterizando julgamento extra petita. - Conforme 

se pode verificar dos autos, em especial da petição inicial, observa-se que 

Ronilson Rodrigues Ferreira não é parte no contrato cujo cumprimento se 

busca. Sendo assim, inexiste pertinência na sua manutenção no polo 

passivo da ação principal e no polo ativo do pedido reconvencional.- O 

eventual atraso na obra não implica na perda do direito aos lotes e o fato 

da Escritura Pública de Dação em pagamento não os ter mencionado, não 

significa a parte autora tacitamente optou em não os receber.- A Escritura 

Pública de Dação em Pagamento não se trata de um novo contrato, 

conforme pretende induzir a parte ré. Trata-se de na verdade do 

adimplemento de parte da obrigação insculpida no contrato então vigente, 

sendo que restou transferido à parte autora apenas os lotes da área II, 

não havendo qualquer menção aos sete lotes da área I. Logo, é devida a 

transferência os lotes pleiteados. - Restou incontroverso nos autos o 

atraso da parte autora/reconvinda na entrega das obras, devendo, 

portanto, arcar com a multa contratual prevista em favor da parte ré- 

reconvinte - Os juros de mora e a correção monetária têm como termo 

inicial a data do vencimento da obrigação. V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

COMINATÓRIA C /C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE 

LOTEAMENTO. SENTENÇA "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE. DESCUMPRIMENTO DO 

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. NOVAÇÃO. MULTA 

CONTRATUAL EXCLUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. I - A legitimidade das 

partes constitui matéria de ordem publica, podendo ser arguida, de oficio, 

ou pelas partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que, 

reconhecido pelo juiz, não há falar de vício de sentença "extra petita". II - É 

flagrante a legitimidade passiva daquele que figura como contratante em 

contratos sucessivos firmados com o autor. III - Nos termos do art. 360 do 

Código Civil, a novação ocorre a partir da criação de uma obrigação nova, 

com ânimo de substituir e extinguir a anterior. IV - Novadas as obrigações 

das partes, os prazos e até os contratantes, em escritura publica, 

prevalecem as condições avençadas neste instrumento, sendo incabível a 

exigência de pagamento e de multa, previstas apenas nos pactos 

anteriores. (Des. João Cancio) (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.15.010145-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/11/0019, publicação da súmula em 29/11/2019)” 

Na mesma toada: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

FATO SUPERVENIENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. As matérias de 

ordem pública podem ser apreciadas, em sede de embargos, ainda que 

não tenham sido examinadas no acórdão embargado. 2. A FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da 

demanda, por não ser mais organizadora do concurso e, portanto, não 

poder dar cumprimento as decisões judiciais. 3. Embargos acolhidos para 

declarar a ilegitimidade passiva da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. 

(TJ-MA-EMBDECCV 0038395-54.2013.8.10.0001 MA 0342672018, Relator 

MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de julgamento:19/03/2019, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL)” Ex positis, constata-se que de fato ocorreu omissão 

quando da prolação da referida sentença, razão pela qual, nos termos do 

art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, 

concedo provimento aos Embargos de Declaração oposto no ID n. 

21379133 e, por consequência, CHAMO O FEITO À ORDEM E REVOGO A 

SENTENÇA de ID n. 16124696. Assim, determino a retificação do polo 

passivo da demanda, para fazer constar como Requerida e empresa 

EXPRESSO SÃO LUIZ, empresa de direito privado, localizada em Rua 

Berna, nº 45, Lt. 10, Qd. 04, Bairro Despraiado, CEP: 78048120, Cuiabá – 

MT, CNPJ 01.543.354/0013-89.. De mais a mais, determino que a 

Secretaria Judicial cumpra em caráter de urgência com os atos relativos à 

intimação, citação e designação de audiência, bem como acompanhar o 

regular andamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001000-10.2019.8.11.0086. REQUERENTE: TEREZINHA BERTINI BUENO 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos no ID n. 23321948 pela Embargante Terezinha 

Bertini Bueno, sob a premissa de que a sentença constante no ID n. 

21735199 padeceria do vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não 

devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da 

Lei n. 9.099/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, 

para seu provimento, a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Desta feita, na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Assim, sendo inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Releva notar que na r. sentença de ID n. 21735199 o 

feito foi declarado extinto, tendo em vista a identificação de matéria 

complexa que necessitaria de perícia contábil para análise de possíveis 

juros abusivos, bem como pela incompatibilidade do valor da causa com o 

rito do Juizado Especial. Mormente porque a Embargante alega julgamento 

extra petita deste juízo em relação à extinção motivada pela identificação 

de matéria complexa, a qual necessitaria de perícia contábil, bem como 

alega a falta de enfrentamento dos pedidos exordiais. Entretanto, tal 

alegação não merece prosperar, pois, cabe ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, julgar as provas que reputar necessárias para o 

julgamento do mérito, vide art. 370, caput, do Código de Processo Civil. 

Ademais, alega que questiona apenas o valor irregularmente cobrado 

dentro do contrato que já havia sido pago e não foi considerado no 

momento da portabilidade havida, sendo o valor na causa apenas o 

montante questionado e não o valor total do controvérsia. Ocorre, 

entretanto, que o valor da causa elencado na peça madrugadora 

encontra-se em dissonância com o proveito econômico pretendido, tal qual 

o valor do contrato em discussão. Posto isso, pode o juiz corrigir de ofício 

e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que este não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico, nos termos do art. 292, § 3º do CPC. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos no 

ID n. 23321948, mantendo incólume a r. decisão constante no ID n. 

21735199, tal como concebida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002427-76.2018.8.11.0086. REQUERENTE: MARCIO TAVARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID n. 

22426693 pela Embargante Energisa Mato Grosso do Sul- Distribuidora de 

energia S/A, sob a premissa de que a sentença constante no ID n. 

17784710 padeceria do vício de material. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Aduz a parte 

Embargante, em suma, que a referida sentença incorreu em erro quando 

da fixação do termo inicial da atualização monetária dos valores a serem 

ressarcidos à parte Embargada, isso por que fez constar dois marcos 

iniciais para atualização do valor, requerendo a fixação de apenas um 

marco inicial da correção monetária. Posto isso, a parte Embargada 

apresentou contrarrazões no ID n. 22446540, manifestado pelo não 

provimento dos embargos de declaração, tendo em vista que se tratar de 

erro ínfimo, eis que já seria o entendimento sumulado pelo STJ a correção 

monetária com marco inicial da data do efetivo prejuízo. Pois bem. De fato 

em se tratando de ressarcimento de valores, a correção monetária deve 

ter como termo inicial a data do efetivo desembolso, no intuito de evitar a 

desvalorização da moeda. Neste mesmo sentido, vejamos o teor da 

jurisprudência: “OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTENSÃO DA REDE DE 

ENERGIA – FORNECIMENTO – DIREITO GARANTIDO – APLICAÇÃO DO 

CDC - SOLICITAÇÃO PELO USUÁRIO – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE 

CONSTRUÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA OBRA ELÉTRICA – 

ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PROGRAMA DE 

ELETRIFICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL SEM CUSTO – 

DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA - PREJUÍZOS MATERIAIS 

SUPORTADOS PELOS AUTORES – COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO – 

DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM 

RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

INPC - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS – 

MODIFICAÇÃO – REFORMA PARCIAL – APELOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. [...] Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção 
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monetária para ambos os danos deve ter como base o INPC, todavia, com 

incidência para o dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e 

para o dano material da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Havendo 

condenação há que se adequar a fixação dos honorários na forma do art. 

20, §3º, do CPC. (N.U 0001979-38.2010.8.11.0010, , CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)” Assim, analisando 

detidamente os autos, constato que de fato ocorreu vício na sentença, 

tratando-se, pois, de erro material. Para sanar tal equívoco, onde se lê (ID 

n. 17784710): “CONDENAR a reclamada a pagar a parte Reclamante, a 

título de ressarcimento pela construção da eletrificação rural, o valor de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais), atualizado com juros simples de 1% ao mês e 

correção monetária desde o requerimento administrativo e correção 

monetária pelo INPC desde o desembolso.” Leia-se (ID n. 17784710): 

“CONDENAR a reclamada a pagar a parte Reclamante, a título de 

ressarcimento pela construção da eletrificação rural, o valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), atualizado com juros simples de 1% desde o 

requerimento administrativo e correção monetária pelo INPC desde o 

desembolso.” Ex positis, constata-se que de fato ocorreu erro material 

quando da prolação da referida sentença, razão pela qual, nos termos do 

art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, 

concedo provimento aos Embargos de Declaração opostos no ID n. 

22426693. Por fim, proceda-se a habilitação do causídico nos autos, 

conforme requerido no ID n.22429789. Intimem-se as partes sobre o teor 

da presente decisão. P. I. C. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001528-78.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ANDERSON FENSKE 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos no ID n. 18723492 pelo Embargante Anderson 

Fenske, sob a premissa de que a sentença constante no ID n. 17783813 

padeceria dos vícios de omissão e contradição. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1022 do 

Código de Processo Civil, caberão embargos de declaração pela parte 

interessada quando esta detectar algum ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, ou até mesmo por erro material existente na decisão, sendo esta 

entendida em sentido amplo. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material." No caso em tela, sustenta a parte 

embargante, com razão, que houve prolação de sentença extintiva da 

demanda sem que fossem apreciados alguns pontos significativos para o 

julgamento do feito alegando, em síntese, que este juízo deixou de apreciar 

a concordância da Embargada, em sua contestação (ID n. 16349330), 

quanto à ocorrência de fraude por terceiro falsário na realização da 

compra, o qual fora questionado como fato incontroverso em sede de 

impugnação (ID n.16518987), ainda, que foi contraditória a r. sentença ao 

afirmar que restou comprovada a relação de consumo, tendo a parte 

embargada agido em seu exercício regular de direito. Aduz, que diante da 

concordância da requerida de que ocorreu fraude por terceiros na 

realização da compra, torna-se fato incontroverso que o Embargante não 

realizou a compra, logo incontroversa a ilicitude da cobrança, com fulcro 

no art. 341, caput, do Código de Processo Civil. Por fim, o Embargante 

pugnou pela procedência dos pedidos exordiais, bem como a extinção da 

condenação a litigância de má-fé e honorários sucumbenciais. Com efeito, 

verifico que de fato a sentença foi proferida sem a devida atenção aos 

fatos alhures mencionados, o que enseja a sua anulação e os demais atos 

processuais subsequentes eventualmente praticados. Ex positis, 

constata-se que de fato ocorreu omissão e contradição, verdadeiro erro 

material quando da prolação da referida sentença, razão pela qual, nos 

termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, concedo provimento aos Embargos de Declaração opostos 

no ID n. 18723492, lhes atribuo efeito infringente e, por consequência, 

CHAMO O FEITO À ORDEM E REVOGO A SENTENÇA de ID n. 17783813 e, 

por consequência, passo a decisão. Mormente porque verifica-se que o 

postulante não reconhece a dívida, de modo que incumbia à parte 

requerida instruir a contestação com provas irrefutáveis da contratação e 

consequente inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Com 

base no art. 373, II do CPC, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, vez que não apresentou documento capaz de 

demonstrar a existência de débito que pudesse ensejar a licitude das 

cobranças, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito e as 

consequências daí decorrentes. Ademais, em sede de contestação (ID n. 

16349330) a requerida firma sua tese defensiva apenas na possibilidade 

de existência de fraude, argumentando que um falsário apresentou 

documento exigido, bem como combate o pedido de indenização por danos 

morais, entendendo-o indevido. Não prevalece a alegação de ocorrência 

de fraude afirmada pela requerida, posto que assumindo o risco do 

negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas 

contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por 

terceiros, tratando-se de verdadeiro fortuito interno. De mais a mais, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida ao 

autorizar compras em nome do requerente indevidamente, mediante 

documento falso, ocasionando falha na prestação dos serviços, bem 

como cobranças ilícitas, danos estes que devem ser indenizados. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como porinformações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nesse sentido, preceitua o art. 

186, caput, do Código Civil : “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. É cediço que o dano moral é in re 

ipsa, neste caso, a cobrança ilícita ocasionada por fraude, consequência 

da falha na prestação dos serviços, dá ensejo ao direito à indenização por 

danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos 

suportados. Vejamos recente julgado neste sentido: PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO NA APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA IMERECIDA - CONTRATO 

NÃO FIRMADO - FRAUDE CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

ATO ILÍCITO - CABIMENTO DE DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO - 

NEGADO PROVIMENTO1. Por meio do Recurso de Apelação, foi 

devidamente apreciada a questão atinente a caracterização do dano 

moral, diante da negativação indevida decorrente de fraude contratual, 

não havendo que se falar em retratação nesse sentido.2. É cediço que, na 

fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador 

atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido, do bem 

jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

arbitrar o quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, 

sem importar, contúdo enriquecimento sem causa da vítima. 3. No caso 

concreto, demonstrada a licitude do ato praticado pela ré e sopesadas as 

demais particularidades, entendo ser razoável o valor de R$ 5.000 (cinco 

mil reais) arbitrado pelo juízo de piso e mantido. 4. Negado provimento ao 

Recurso de Agravo. (TJ-PE - AGV: 4089581 PE, Relator: Humberto Costa 

Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2016, 1ª Câmara Regional 

de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 23/03/2016).” Já no que tange 

ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 
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ilícitos desta natureza. No caso em comento, tais elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

requerente, refletindo no patrimônio da reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para os fins de: DECLARAR inexistente o débito objeto 

de cobranças indevidas. CONFIRMAR a antecipação de tutela deferida (ID 

n. 14590883). CONDENAR as reclamadas a pagarem a reclamante 

importância de R$ 5.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da evento 

danoso (negativação indevida) e acrescido de correção monetária pelo 

INPC a partir da presente data, em consonância com a Súmula 362, STJ, 

com resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios em atenção aos preceitos dos artigos 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado desta sentença e o cumprimento das 

providências alhures determinadas, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134986 Nr: 5262-20.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, João Felipe Lopes Soares (menor)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Vistos.

Por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, e, ainda, por inexistirem outras questões de 

ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 28 de janeiro de 2020, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa 

a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que as 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu, segregado na cadeia pública local.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, tornem os autos conclusos para a realização da audiência ora 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 37155 Nr: 132-35.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 

18.701

 Vistos.

 Considerando o retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão respectivo, certificado à fl. 250, cumpra-se 

integralmente a decisão.

Proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 118878 Nr: 3177-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Lopes - OAB:MT 7.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sem advogado - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a intimação do réu acerca da 

realização da perícia se deu um dia antes da data aprazada para o ato, 

impossibilitando o seu comparecimento.

Desta feita, defiro o pedido da defesa, no tocante à designação de nova 

data para realização da referida prova.

Oficie-se ao IML requisitando a designação de nova data para a realização 

da prova, com a maior brevidade possível, devendo o ofício fazer-se 

acompanhar dos quesitos do juízo e os formulados pelas partes, e das 

demais cópias que instruírem os autos do incidente de insanidade.

Após, intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87889 Nr: 3658-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Borges de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo - OAB:OAB-MT 8.617

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente as alegações finais 

por escrito, no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130350 Nr: 2635-43.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

Intime-se novamente a Defesa do apenado para apresentar memoriais 

finais, no prazo legal, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, 

“caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 
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acusado para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pela Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejará a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120113 Nr: 3706-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Campos da Silva, Peterson Rios Pereira, 

Bruno da Silva Albuquerque Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904

 INTIMAÇÃO DOS RÉUS Wilson e Bruno, na pessoa dos seus Advogado 

constituido, para retirarem os bens apreendidos que lhes pertencerem, no 

prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-os de que, caso não compareçam, 

ainda que através de procuradores, para reavê-los nesse prazo, eles 

serão encaminhados à destruição ou doação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130347 Nr: 2632-88.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu 

CELSO ARAÚJO MOURÃO, devidamente qualificado nos autos, de todas 

as acusações que lhe foram imputadas na denúncia, forte no artigo 386, II 

do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura para que o réu 

seja colocado imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver 

preso. P.R.I.C.Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, 

comuniquem-se aos órgãos de praxe e após, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Nova Mutum, 18 de dezembro de 2019.Ana Helena 

Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130685 Nr: 2833-80.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Romera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela defesa do réu à fl. 254.

 Intime-se seu defensor constituído para oferecer as competentes razões 

recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Caso o advogado permaneça silente, intime-se pessoalmente o réu para 

constituir novo patrono nos autos, que deverá apresentar as razões 

recursais no prazo de 08 (oito) dias a contar de sua intimação pessoal, 

cientificando-o, que, em não o fazendo, sua defesa técnica passará a ser 

exercida pela Defensoria Pública.

Assim, caso também tenha transcorrido in albis o prazo acima 

mencionado, vistas à Defensoria Pública para oferecer as competentes 

razões, no prazo legal.

Em seguida, vistas ao Ministério Público para oferecimento das 

contrarrazões e, após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

para apreciação do recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 129119 Nr: 1944-29.2019.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Flores Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Carolina Oliveira 

Carneiro - OAB:MT 26.393, Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/MT

 Vistos.

Intime-se novamente a Defesa do apenado para apresentar memoriais 

finais, no prazo legal, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, 

“caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pela Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejará a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 115538 Nr: 1599-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nascimento Neto Filho, Manoel Jose 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando o retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão respectivo, certificado à fl. 250, cumpra-se 

integralmente a decisão.

Proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112600 Nr: 38-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Lucas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Ivonir Alves Dias - inscrita na OAB/MT n. 13.310, para 

que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) expedição 

de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de autos, (iii) 

caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 71088 Nr: 3616-19.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCAdS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Considerando o teor do ofício 24/2019/DPNM em que o Defensor Público 

pleiteia a redesignação das audiências aprazadas para o dia 19/12/2019, 

uma vez que ele não estará na Comarca, defiro o aludido pedido e, 

redesigno, desde logo, a audiência para o dia 20/07/2020, às 17h00min.

De mais a mais, tendo em vista os endereços informados pelo Ministério 

Público à fl. 142, expeça-se carta precatória às Comarcas de Barra do 

Corda/MA e Tapurah/MT a fim de que se proceda com a oitiva da vítima e 

da testemunha, respectivamente.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 27581 Nr: 266-72.2002.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juelcimo José da Silva, João Forte de Souza, 

Clocy Hugueney Lopes de Oliveira, Carlos Roberto Sabo, João Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:4.813/MT, Clayton Caparrossi Moreno - OAB:62.175-E/MT, 

Divino Jardini - OAB:4011-B/MT, Heliodoro Ribeiro Filho - 

OAB:4785/MT, Hilton Vignardi Correa - OAB:5635-E/MT, Ítalo Mário 

Vanderlei de Carvalho - OAB:3416-A/MT, Juliana Giachin - 

OAB:8545/MT, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:MT 8.934, Márcio 

Rondon Silva - OAB:7011/MT, Paulo Fabrinny Medeiros - 

OAB:5940/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:MT 5581-E, 

Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301/MT, Rúbia Ferretti Valente - 

OAB:1839/RO, Samara Viegas de Moraes - OAB:9048/MT, Winston 

Lucena Ramalho - OAB:MT - 6985-a

 2) JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os acusados Juelcimo 

José da Silva, João Forte de Souza e João Leite da acusação quanto à 

prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, com fulcro 

no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.Publique-se. Intimem-se, 

observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do acusado, 

bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 

da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 125406 Nr: 119-50.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Nunes Olimpio da Silva, Matheus 

Henrique Marques de Araújo, Everton Marreiro Policarpo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:16847, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 (...).O próprio Ministério Público reconhece a conexão probatória, ao 

narrar na denúncia destes autos que “a estabilidade da associação resta 

comprovada, na medida em que os denunciados praticaram outros crimes 

de mesma natureza em datas diversas, os quais são objeto de apuração 

nestes autos e no processo criminal cód. 125652.”Assim, malgrado os 

roubos imputados ao grupo tenham sido denunciados em ações distintas, 

o que se justifica no caso concreto, conforme autorizado pelo artigo 80 do 

CPP, em razão do excesso de testemunhas e vítimas, que tumultuaria o 

andamento do feito, tenho que é o momento de as ações se reunirem para 

que sejam decididas em conjunto, dada a flagrante conexão entre 

elas.Saliento que a medida não trará prejuízos aos réus, visto que tiveram 

suas prisões decretadas em todos os feitos pelos quais respondem, e 

todas as instruções de todas as ações já estão encerradas, aguardando 

apenas a apresentação de alegações finais pelas partes. Por todo o 

exposto, sobresto o julgamento desta ação, até que venham conclusos 

para sentença os processos de Código 125651; 125652; e 126151.Ciência 

às partes.Após, assim que apresentadas as alegações finais das partes 

nas ações supra indicadas, promovam-me todas imediatamente conclusas 

para sentença.Nova Mutum/MT, 19 de dezembro de 2019. Ana Helena 

Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134851 Nr: 5195-55.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonnatan Silva Costa, Weligton Rezende Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:MT 15.375

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de bens, formulado por Waldete 

Rezende Teles (fls. 149/150), consubstanciado em 01 (um) veículo Fiat 

Uno Drive 1.0, cor prata, placa PZS-6958, 01 (uma) aliança e 01 (um) 

relógio apreendidos no bojo do presente feito.

Na oportunidade, a requerente juntou comprovante de propriedade do 

veículo.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido, consoante parecer de fls. 181/181v°.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas 

apreendidas poderão ser restituídas aos seus respectivos proprietários, 

antes do trânsito em julgado da sentença, desde que não interessem mais 
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ao processo.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente comprovou, por meio dos 

documentos de fls. 154/160, a propriedade do veículo Fiat Uno Drive 1.0, 

cor prata, placa PZS-6958, e da aliança e do relógio. Outrossim, 

verifica-se que os bens não se tratam de produto de crime.

Assim, tendo em vista que os bens pretendidos à restituição não 

interessam ao processo, bem como que o ilustre representante do 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, 

estes devem ser restituídos à proprietária, nos termos do art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino a imediata restituição do 

veículo Fiat Uno Drive 1.0, cor prata, placa PZS-6958, da aliança e do 

relógio, apreendidos nos autos, lavrando-se o competente termo de 

restituição em nome da Requerente.

 Oficie-se a Autoridade Policial.

Publique-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134664 Nr: 5107-17.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Lemos Natali de Britto 

- OAB:OAB/MS 11.794, Rosana Baptista Lemos Natali de Britto - 

OAB:OAB/MS 22457-A

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 30/01/2020 às 14h45min.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 126151 Nr: 543-92.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Nunes Olimpio da Silva, Matheus 

Henrique Marques de Araújo, Everton Marreiro Policarpo, Artur Rodrigues 

Franco Lima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:16847, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 284 intime-se novamente a Defesa do réu 

Artur para que apresente os memoriais finais, no prazo legal, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já 

arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destaco que não há que se falar em suspensão dos presos processuais 

até o dia 20/01/2020, eis que, nos termos do art. 2.º prov. N.º 27/2019-CM, 

de 13/11/2019, os processos envolvendo réus presos tramitam 

normalmente neste período.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pela Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejará na remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131933 Nr: 3569-98.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 A Defesa, nos termos do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal, 

no prazo de 05 dias, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 129714 Nr: 2256-05.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Candido Brina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 30/01/2020 às 13h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 121713 Nr: 4451-94.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Bastos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 06 de fevereiro de 2019, às 16h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski
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 Cod. Proc.: 123512 Nr: 5181-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eduardo dos Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - 

OAB:MT 13.390

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 27 de fevereiro de 2020, às 15h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Considerando que a Defesa deixou de indicar o rol de testemunhas 

arroladas, INDEFIRO o pedindo de oitiva de testemunhas que 

compareceriam independentemente de intimação judicial, visto que não 

demonstrado pela Defesa nenhuma justificativa para a relativização da 

preclusão temporal.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134569 Nr: 5074-27.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Marcio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e, ainda, 

por inexistirem outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 18 de dezembro de 2019, às 15h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa 

a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu na cadeia pública local.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134569 Nr: 5074-27.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Marcio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 27/07/2020, às 15h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 1886-75.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - OAB:4613

 Vistos.

Considerando a manifestação da defesa à fl. 391, informando que insiste 

na oitiva da testemunha José Carlos da Silva, concedo-lhe o prazo de 15 

(quinze) dias para que informe endereço atualizado da testemunha, sob 

pena de preclusão.

Caso o endereço informado seja em outra Comarca, determino desde já a 

expedição de carta precatória com prazo de 60 (sessenta) dias à 

Comarca em que a testemunha resida a fim de proceder com sua oitiva.

Sendo esse o caso, aguarde-se o retorno da carta precatória ou o 

decurso do prazo de cumprimento, e, uma vez expirado, nos termos do 

artigo 222, §2.º, do CPP, vistas as partes para apresentação de alegações 

finais escritas, no prazo legal e após, tornem os autos conclusos para 

sentença.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 127159 Nr: 1064-37.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o 

réu Cláudio Henrique Mello de Matos à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, e 221 

(duzentos e vinte e um) dias-multa, calculados à guisa de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos 

crimes previstos pelo artigo 157,§2º, incisos II, e V, e §2º-A, I do Código 

Penal, e do artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo 

único, do Código Penal. Condeno-o ainda ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, visto 

que presentes e ainda mais evidenciados, diante da condenação em 

primeira instância, os requisitos e fundamentos para a manutenção da 

prisão do réu.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 131152 Nr: 3142-04.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Tiritan, Ana Cláudia Sozin Tiritan e 

outros, outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:MT 12.083

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 27/02/2020, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 95818 Nr: 3597-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Assis Traico, Adriano Assis Traico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etevaldo Viana Tedeschi - 

OAB:SP/208869

 Do mesmo modo, não se pode olvidar que o réu Felipe tem conhecimento 

do presente procedimento instaurado contra si, sendo dever, tanto da 

defesa, como seu, manter o endereço atualizado nos autos, sendo 

inviável acolher tal pedido, a teor do que dispõe o artigo 565 do Código de 

Processo Penal.Desta feita, verifico que o pedido formulado não merece 

acolhimento, pelo que mantenho a decisão que decretou a revelia do réu 

Felipe à fl. 264 incólume pelos seus próprios fundamentos.Assim, com o 

retorno das cartas precatórias devidamente cumpridas, vistas às partes 

para apresentação de memoriais finais escritos, no prazo legal, e após, 

tornem os autos conclusos para sentença.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122851 Nr: 4908-29.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lurdes Eliane Dal Zot - 

OAB:MT 18.567

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresente o comprovante de 

pagamento/depósito dos honorários periciais da perita de fls. 159/16, no 

prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131152 Nr: 3142-04.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Tiritan, Ana Cláudia Sozin Tiritan e 

outros, outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:MT 12.083

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 27/02/2020, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134986 Nr: 5262-20.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, João Felipe Lopes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Vistos.

Por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, e, ainda, por inexistirem outras questões de 

ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 28 de janeiro de 2020, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa 

a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que as 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu, segregado na cadeia pública local.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, tornem os autos conclusos para a realização da audiência ora 

designada.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001375-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FERNANDES DA CUNHA (REQUERENTE)

EDSON CORTES REAL (REQUERENTE)

ADEMIR ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO ELIAS BERNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001375-39.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BRAZ FERNANDES DA CUNHA, EDSON CORTES REAL, 

ADEMIR ANDRADE REQUERIDO: TITO ELIAS BERNI Vistos. Da análise da 

peça inicial e de seus documentos verifica-se que o exequente não 

informou e juntou o pagamento das custas e despesas processuais com 

base no proveito econômico. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. Dessa forma, INTIME-SE o exequente para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, venham 
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os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Nova Xavantina, 19 de dezembro de 

2019 Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3429 Nr: 28-23.1998.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO FRANCISCO 

CLEMENTE, PAULO ROBERTO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16393

 Vistos.

Intime-se a parte contraria nos termos do artigo 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca 

dos Embargos de Declaração acostados às fls. 741/746.

Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 539-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 290698.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/02/2020 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27117 Nr: 1530-45.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S/C LTDA, 

ALTAIR ANTONIO BEDIN, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT, IRON FRANCISCO DA SILVA - OAB:7137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO ANSELMO 

BICUDO PAULA DE SOUZA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

1530-45.2008.811.0012, Protocolo 27117, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13616 Nr: 88-49.2005.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO VERMELHO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Intimação do advogado do autor para manifestar nos autos no prazo de 

10(dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 119402 Nr: 5031-21.2019.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAIR LUCAS TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20.451-MT, SEBASTIÃO CARLOS 

TOLEDO - OAB:13.217 - MT

 Por fim, dadas as circunstâncias fáticas e pessoais dos autuados, as 

medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para 

resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. “PROCESSUAL 

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. 

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RENITÊNCIA CRIMINOSA. ELEMENTOS 

CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento 

provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da 

medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta 

perpetrada pelo acusado, como o modus operandi delitivo, cifrado na 

apreensão de significativa quantidade de entorpecente - aproximadamente 

336 gramas de maconha -, além de duas balanças digitais e dinheiro, bem 

como no fato de o paciente, consoante destacado pelo juiz a quo, manter 

"uma residência aparelhada para não ser flagrado, local onde detinha as 

drogas". Ademais, o magistrado enalteceu o fundado risco de reiteração 

delitiva, visto que o paciente "ostenta movimentada certidão de 

antecedentes", demonstrando, portanto, a necessidade da prisão para a 

garantia da ordem pública. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de 

medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para 

resguardar a ordem pública. 3. Ordem denegada. (STJ. HC 450.222/RS, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 

em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)” Diante de todo o exposto, indefiro o 

requerimento retro formulado pelo autuado VAIR LUCAS TAVARES. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, 29 de dezembro de 2019, as 

17h20min. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62808 Nr: 1477-88.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTUNES FERNANDES, LUIZ 

ANTUNES FERNANDES, ROSELI RIBEIRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GYULLIANA GABRIELA DE 

LIMA RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento 

de $ 154.523,31 (cento e cinquenta e quatro mil reais quinhentos e vinte e 

três e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a 

propositura da ação e acrescido de juros de mora desde a citação. 

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63926 Nr: 2668-71.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVIMAR MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte demandante é 

beneficiária da gratuidade de justiça.Certificado o trânsito em julgado, 

A R Q U I V E M - S E  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 84249 Nr: 4026-66.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY CARLOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCAO - OAB:16775/O

 Vistos em correição.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro 

2019, às 16h:00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos 

do artigo 399 do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima 

(s) e testemunhas arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) 

interrogatório (s) do (s) acusado (s).

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo MILITAR arrolado como testemunha, requisite-se na forma do art. 

221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO PÚBLICO, incluindo-se os 

policiais civis, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.

INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78777 Nr: 1181-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Intimação da parte executada para, querendo, se manifestar a respeito do 

laudo (ref: 62).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10525 Nr: 2055-03.2003.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EUSTÁCIO JOSÉ PETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da petição de fls. 

689/690, em 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado 

como concordância tácita com os pedidos ali contidos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 31191 Nr: 1690-36.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EUSTÁCIO JOSÉ PETTER, MARIA DE 

LOURDES PETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA KELLY PETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 952-09.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONDO REPRESENTAÇÕES L. L. ME, DONDO 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA, JOAQUIM 

DONDO DO VALE, JOSIANE KOTTVITZ DONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de DONDO REPRESENTAÇÕES L. L. Me, DONDO 

COMÉRCIO E REPRESETAÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA, JOAQUIM DONDO 

DO VALE e JOSIANE KOTTVITZ, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado, pelo autor, o total adimplemento da dívida perseguida (fl. 

116/117).

É o relato do essencial.

Decido.

Analisando os autos vislumbra-se que o executado realizou o pagamento 

dos valores devidos.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme noticiado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Ante o exposto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119402 Nr: 5031-21.2019.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAIR LUCAS TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20.451-MT, SEBASTIÃO CARLOS 

TOLEDO - OAB:13.217 - MT

 Vistos.

Diante do teor da petiçao de ref. 16, e nos termos do que vaticina a 

Resolução n.º 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, bem assim o 

Provimento n.º 12/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, DESIGNO audiência de custódia, a se 

realizar no dia 14 de janeiro de 2020, às 13h, na sala de audiências da 1ª 

Vara desta Comarca.

Requisite-se com urgência o indiciado, através da autoridade policial ou 

Diretor da Cadeia Pública do local em que se encontra recolhido.

Ciência, com URGÊNCIA, ao Ministério Público, intimando-se o advogado de 

defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Nova Xavantina/MT, 09 de janeiro de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100823 Nr: 914-21.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CARDOSO SASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de Apelação de ref. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76610 Nr: 363-12.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZELIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de Apelação de ref. 94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 119194 Nr: 4882-25.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FREITAS TERRA, EVERALDO 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:6259-B-MT

 Vistos.

I. Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de EVERALDO FRANCISCO DA 

SILVA E WILSON FREITAS TERRA, qualificado nos autos, para apuração 

da infração penal prevista no artigo 157, § 3°, inciso II, combinando com 

artigo 14, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, constato a 

existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do 

fumus commissi delicti. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.

Considerando os critérios do artigo 394, §1º, inciso I, do Código de 

Processo de Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito 

ordinário.

Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, determino a 

CITAÇÃO do denunciado para responder à acusação, por escrito, no 
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prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

instrumental, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.

O oficial de justiça deverá indagar ao denunciado se este possui 

advogado constituído ou condições para contratar tais serviços, 

certificando a resposta.

Decorrido o prazo sem manifestação do denunciado ou não possuindo 

este condições para contratar advogado, certifique-se e remetam-se os 

autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para apresentação 

de resposta à acusação.

 II. DEFIRO os requerimentos ministeriais formulados nos itens I, IV e V da 

cota. Oficie-se conforme requerido.

 III. Havendo processo de execução penal em trâmite em desfavor do 

denunciado, proceda-se à comunicação ao Juízo competente, conforme 

determinado pelo artigo 20 da Resolução CNJ nº. 113/2007.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 118613 Nr: 4569-64.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:OAB/MT 

8036

 Vistos.

Aguardem os autos em Secretaria o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação da defesa prévia.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61173 Nr: 2263-69.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal, da juntada de contestação de fls. 144/160

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61386 Nr: 2488-89.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ANTUNES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, com 

relação da juntada do cáculo de fls. 150/151

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 101199 Nr: 1089-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 Vistos.

HABILITE-SE o causídico nomeado nos autos para futuras intimações.

Em um só tempo, intimem-no para que apresente defesa no prazo legal.

Saliento que os honorários serão arbitrados em sentença 

proporcionalemtne ao munus desempenhado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 89379 Nr: 2252-64.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL BUENO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a justificativa apresentada pelo advogado da parte autora e, 

consequentemente, defiro o pedido retro (ref. 48). Redesigno a presente 

audiência para o dia 13 de março de 2020, às 13h00min’ horário oficial de 

Mato Grosso.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 92863 Nr: 4227-24.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a justificativa apresentada pelo advogado da parte autora e, 

consequentemente, defiro o pedido retro (ref. 38). Redesigno a presente 

audiência para o dia 13 de março de 2020, às 12h00min’ horário oficial de 

Mato Grosso.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 94587 Nr: 5214-60.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÁCIDO MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a justificativa apresentada pelo advogado da parte autora e, 

consequentemente, defiro o pedido retro (ref. 48). Redesigno a presente 

audiência para o dia 13 de março de 2020, às 12h30min’ horário oficial de 

Mato Grosso.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119467 Nr: 5047-72.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARDOSO DE SOUZA, VAIR LUCAS 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:

 Vistos.

ALEX CARDOSO DE SOUSA e VAIR LUCAS TAVARES, já qualificado nos 

autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e 

respondem a presente ação penal para apuração da infração penal 

prevista nos artigos 14, caput, e artigo 71, ambos da lei n° 10.826/2013, e 

artigo 121, §2°, inciso III do Código Penal.

 Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

dos denunciados para responderem a acusação, nos termos do artigo 

396-A, do CPP.

 Devidamente citados, os acusado ofereceram resposta à acusação por 

intermédio de advogado constituído, sem apresentar questões preliminares 

ou teses defensivas.

 Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária dos denunciados, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 13h30min 

(hora local), devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa da peça preliminar, 

bem como a vítima e os réus para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cadastre-se o nome do advogado 

Dr. SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO, OAB/MT 13217, para receber 

intimações.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86867 Nr: 667-74.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h00min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 461-26.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de n.º 461-26.2018.811.0012

 Código: 99966

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos 

proposta por Wagner Carlos Russo, nos interesses da criança Maria 

Eduarda Franhã Russo, em face de Mirela Maria de Almeida.

Foi deferida liminar em favor do requerente, tramitando o processo 

normalmente. A requerida apresentou contestação, sendo esta 

devidamente impugnada pelo autor.

 O demandante peticionou nos autos a informar o óbito da requerida, 

consoante se apura em Ref. 115.

O MP, em manifestação de ref. 124, pugnou pela extinção do presente 

feito.

É o suscinto relatório.

Fundamento e decido.

Analisando o processo, verifica-se ser o caso de extinção, conforme 

fundamentado pelo ilustre promotor de justiça.

Com efeito, com o falecimento da parte requerida, seu poder familiar foi 

extinto, conforme inteligência do artigo 1.635, inciso I, do Código Civil. E 

dessa forma, não há mais pretensão resistida em relação a guarda da 

infante, sendo, pois, o genitor o guardião natural da criança em razão de 

tais fatos.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Expeça-se o Termo de 

guarda definitivo ao autor.

Sem custas e honorários.

Arquive-se o presente, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84249 Nr: 4026-66.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY CARLOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCAO - OAB:16775/O

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 13h00min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.
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Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 3979-24.2018.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 15h30min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 112513 Nr: 1086-26.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 16h00min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 92814 Nr: 4200-41.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRBS, GFDBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025-mt

 Vistos em correição.

 O feito encontra-se devidamente sentenciado (ref. 63).

Remetam-se os documentos solicitados em ref. 71, observando-se os 

dados indicados em ref. 72.

Após e não havendo manifestação, arquivem-se os autos em definitivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 68971 Nr: 344-40.2015.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA LOPES DE SOUZA, VALDIR PEDRO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado. Nada sendo requerido, arquivem-se 

com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001278-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU NERI ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001278-39.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: NEREU NERI ZUFFO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE a petição inicial, trazendo à colação os memoriais do 

débito,mormente considerando-se que não é o caso, a priori, de realização 

de perícia contábil para apuração do "quantum debeatur". Cumpra-se. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 15 de janeiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000355-13.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO MELO MAREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça (eventual complemento deverá ser 

depositado posteriormente), nos autos supra, informando que trata-se de 

diligência na área rural deste município (50km ida e volta), informando 

ainda que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 

7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000553-50.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 30,00 (trinta reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça (eventual complemento deverá ser 

depositado posteriormente), nos autos supra, informando que trata-se de 

diligência na área rural deste município (50km ida e volta), informando 

ainda que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 

7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001334-72.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. D. L. (REQUERIDO)

L. B. B. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001334-72.2019.8.11.0012. 

Vistos. Considerando o Termo de Acordo Extrajudicial apresentado em Id. 

26769023, INDEFIRO por ora os pedidos de tutela antecipada constantes 

na inicial. Designo audiência de justificação para o dia 13 de janeiro de 

2020, às 12h30min, (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Primeira Vara desta Comarca, no 

Fórum de local. Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes 

informarem ou intimarem as testemunhas por elas arroladas para 

comparecerem a audiência designada, bem como apresentarem o rol de 

testemunhas, antes da realização da audiência. Nos termos do art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, ressalvando a possibilidade de revisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 10 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo 

De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001384-98.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001384-98.2019.8.11.0012; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie:GUARDA (1420) Certifico que registrei o presente feito sob o 

procedimento n. 290699. Certifico ainda que agendei o Ato Solene de 

Conciliação/mediação para o dia 18/02/2020 às 08h30min(MT). Por fim, 

conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a 

escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de 

praxe. NOVA XAVANTINA, 20 de dezembro de 2019 ROGERIA BORGES 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001089-61.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARROS BARRETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001089-61.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 12.576,10; Tipo: 

Cível; Espécie:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Certifico que 

registrei o presente feito sob o procedimento n. 288587. Certifico ainda 

que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 11/02/2020 

às 09h00min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 12 de dezembro de 2019 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62189 Nr: 751-17.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos às fls. 

218/219.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62208 Nr: 775-45.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA FURQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se o devido precatório e Requisição de Pequeno Valor.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 175/175v.

Expeça-se o precatório em favor da exequente Carmelita Furquim da Silva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 193-11.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BORGES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região para que requeiram, no prazo de 15 (quinze) dias, o que 

entenderem de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, determino que se arquive o 

presente feito com as anotações de praxe e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65198 Nr: 634-89.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA TEIXEIRA FIGUEIREDO LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente o presente cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

embargante a fl. 101.

Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios devidos 

na presente fase de impugnação ao cumprimento de sentença, os quais 

fixo em 10% do valor apresentado como excesso de execução, nos 

termos do art. 523, §1º, CPC.

Transitada em julgado, expeçam-se o devido Precatório e a respectiva 

RPV ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 1391-83.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIANIANO RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte na 

qual postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Às fls. 103/104 noticiaram-se a expedição de RPV e Precatório, em 

seguida, o levantamento de alvarás (fls. 113 e 114).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26971 Nr: 1420-46.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MACARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Mario Macari, Cpf: 

08069700491, Rg: Filiação: , brasileiro(a), natural de -, , Endereço: Av. 

Amazonas, 213, Bairro: Centro, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:557,84

Prazo para pagamento:05 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 115328 Nr: 2691-07.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASMIN BEZERRA PIMENTEL, NUBIA SIQUEIRA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:214.55-MT, ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - OAB:3877, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217 - MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na denúncia para o fim de CONDENAR as rés NÚBIA SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA, vulgo “Maldita”, e YASMIN BEZERRA PIMENTEL, qualificadas 

nos autos, como incursas nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do 

Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal de 

crimes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 117344 Nr: 3868-06.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217 - MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial acusatória para CONDENAR o denunciado JOSIQUEL PAULO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado, dando-o como incurso nas penas do 

artigo 180, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 112448 Nr: 1037-82.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROGERIO TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGLEIS ALVES DA SILVA, RAFAEL 

MENDONÇA FERREIRA, PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA, VITOR HUGO 

SILVA DA ROSA, GUILHERME HENRIQUE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:214.55-MT, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217 - MT, TULIO TOYAMA 

FALEIRO - OAB:19.014, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de:- ABSOLVER os réus 

DIOGLES ALVES DA SILVA, PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA e VITOR 

HUGO SILVA DA ROSA, qualificados nos autos, da acusação de prática 

do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;- 

CONDENAR os réus GUILHERME HENRIQUE DE JESUS SOUZA e RAFAEL 

MENDONÇA FERREIRA como incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c. 

artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/06.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65035 Nr: 484-11.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ BARROS DA SILVA, Cpf: 

66258723853, Rg: 5418496, Filiação: Vitoriana Barros da Silva e José 

Enéias da Silva, data de nascimento: 01/03/1950, brasileiro(a), natural de 

Minador Negrão-AL, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação civil pública com pedido liminar 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de JOSÉ BARROS DA SILVA, ambos qualificados.De acordo 

com a inicial, o requerido possuía abatedouro clandestino de suínos nesta 

Comarca, motivo pelo qual pleiteou a responsabilização do réu pela prática 

ilícita, com sua condenação em ressarcimento de danos morais coletivos e 

abstenção de práticas comerciais advindas do abate clandestino.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação civil pública com pedido 

liminar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de JOSÉ BARROS DA SILVA, ambos 

qualificados.De acordo com a inicial, o requerido possuía abatedouro 

clandestino de suínos nesta Comarca, motivo pelo qual pleiteou a 

responsabilização do réu pela prática ilícita, com sua condenação em 

ressarcimento de danos morais coletivos e abstenção de práticas 

comerciais advindas do abate clandestino.Citada, a parte requerida 

apresentou contestação. Alegou, preliminarmente, nulidade da citação 

editalícia e inclusão do Município no polo passivo da presente demanda, 

em litisconsórcio necessário.No mérito, pugnou pela improcedência da 

ação.Em réplica, o autor da ação civil pública requereu o julgamento 

antecipado da lide.É o relatório. Fundamento. Decido.Preliminarmente, 

alegou a parte requerida nulidade da citação editalícia, pois não foram 

esgotados os meios para sua localização.Entendo que as alegações da 

parte requerida não merecem guarida, conforme passo a expor.Dispõe o 

art. 256 do NCPC:A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;Ao analisar dos autos, verifico que foi tentada 

a citação da parte ré por meio de mandado, sendo que as diligências 

restaram inexitosas (fls. 296 e 318).Extrai-se das certidões elaboradas 

pelos oficiais de justiça que a parte ré não se encontrava mais nesta 

Comarca, havendo notícias de que estaria em Barra do Garças/MT (fls. 

296).Ao diligenciar no sentido de localizar o réu na Comarca de Barra do 

Garças, tal providência restou infrutífera , conforme certidão de fl. 

318.Importante salientar que a parte ré não foi localizada no endereço por 

ela própria declinado quando presa em flagrante, conforme se extrai das 

fls. 168 e 318.Desta forma, entendo plenamente viável a citação editalícia 

realizada à fl. 321, nos termos do art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte ré encontra-se em local incerto e não sabido.No 

que tange à alegada corresponsabilidade do Município de Nova Xavantina, 

de igual forma, não merece prosperar a pretensão da parte ré.Ademais, o 

Ministério Público menciona às fls. 336/341 que o feito visa à abstenção, 

por parte do réu, do abate clandestino, sendo que estão sendo apuradas, 

em procedimento próprio, as irregularidades e eventual responsabilização 

por parte do Município, motivo pelo qual não há que se falar em inclusão do 

ente no polo passivo da demanda.Assim, rejeito as preliminares 

arguidas.Passo a fixar os pontos controvertidos:- irregularidades do 

abatedouro;- ocorrência do dano apontado na inicial;- responsabilidade da 

parte requerida quanto ao dano que lhe é imputado.Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se quanto ao julgamento 

antecipado da lide ou especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo apontar a qual ponto controvertido se destinam a provar, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Nos termos dos 

artigos 27 e 370 do Código de Processo Civil e independentemente das 

provas a serem solicitadas pelas partes, este juízo desde já determina a 

expedição de ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente ¬ SEMA e ao 

Município de Nova Xavantina/MT, solicitando informações quanto a 

regularidade de licenciamento ambiental e de funcionamento do 

abatedouro parte na presente lide, no período de 2013 a 2015.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 09 de dezembro de 2019

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 117495 Nr: 3953-89.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIMENTEL - 

OAB:23503
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 Vistos.

Defiro o requerimento da defesa em homenagem ao Principio da Verdade 

Real.

 Assim designo audiência em continuação para o dia 14 de janeiro de 

2020, às 12h00min.

 Intime-se a testemunha Cleudison Ferreira dos Santos.

Fica dispensada a presença do réu.

 Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, em que pese os 

argumentos lançados pela defesa, entendo que tais argumentos 

constituem matéria de mérito a serem apreciados no momento da 

sentença.

 Por ora, entendo que o quadro fático que ensejou o decreto de prisão não 

foi alterado, uma vez que a instrução processual não foi encerrada e que 

há noticia nos autos de ameaças a testemunhas.

 Assim, atento a conveniência da instrução processual, indefiro o pedido 

da defesa e mantenho a prisão preventiva do réu, sem prejuízo de nova 

análise após o encerramento da instrução do feito.

 Cumpra-se as deliberações acima quanto a realização da audiência já 

agendada, atentando-se a secretaria para a dispensa do réu à aquela 

solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34005 Nr: 76-59.2010.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES FERREIRA, ANA PAULA 

ALVES ZILLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Vistos.

 1. Em relação à denunciada Ana Paula Alves Zillmer, DETERMINO seja 

oficiado o Serviço Notarial e Registro Civil de Pontal do Araguaia-MT 

requisitando seja enviada a certidão de óbito da acusada no prazo de dez 

dias.

Com a juntada do documento, tornem os autos conclusos para sentença.

2. Em relação à denunciada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de março de 2020, às 14 horas (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em que se 

procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas arroladas e, ao final, 

realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o (s) réu (s) preso (s), requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo MILITAR arrolado como testemunha, requisite-se na forma do art. 

221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO PÚBLICO, incluindo-se os 

policiais civis, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.

INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39284 Nr: 117-55.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELISMAR MORAES DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:9579-B, BRUNA GARCIA TOLEDO - OAB:''''''''''''''', 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:7.275-MT, JOAO JAKSON 

VIEIRA GOMES - OAB:20239/O, NECY ARAÚJO LUSTOSA VIEIRA - 

OAB:7491-A, ONILDO BELTRÃO LOPES - OAB:2.770, POLLYANA 

MACHADO DE MORAES VARJÃO - OAB:14025/O, SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE - OAB:5771, TÂNIA DE FÁTIMA FANTE CRUZ - 

OAB:3378, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:22694-A OAB-MT

 Vistos.

Considerando que o Município de Barra do Garças, um dos requeridos, 

não foi regularmente intimado para esta oralidade, redesigno esta 

audiência para o dia 02 de março de 2020, às 12h00min. a fim de ouvir a 

testemunha Adelmo Ferreira Barros. Certifique a senhora gestora para a 

expedição de carta precatória para oitiva das demais testemunhas na 

Comarca de Barra do Garças-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100402 Nr: 697-75.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA & MENEGHETTI LTDA-EPP, LEONILDES 

MENEGUETTI, LAIR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao autor acerca da penhora realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 98464 Nr: 7617-02.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSG, BCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE WALLAUER MACHADO 

- OAB:29206

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos que Bruno César Stefli 

Carvalho, representado por Caroline Stefli Gomes, promove em desfavor 

de Guilherme Cesar Carvalho, em que, no curso da demanda, sobreveio 

notícia de que a parte executada quitou a dívida, requestando, a 

exequente, pela extinção da obrigação.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda¬mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e despesas 

de ingresso, cuja exigibilidade fica suspensa, vez que lhe defiro as 

benesses da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Sem honorários advocatícios, eis que a parte exequente é assistida pela 

Defensoria Pública, conforme jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA 
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PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 

-SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO – HONORÁRIOS EXCLUÍDOS. 1. O artigo 196 da Constituição 

Federal estabelece ser dever do Estado, em qualquer de suas esferas 

(União, Estados Membros e Municípios), garantir o direito à saúde, 

podendo a parte demandar contra qualquer um dos entes. 2. Diante da 

redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao 

recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa 

jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a 

ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma 

integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério 

Público. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - Ap 176107/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018)

 Determino o recolhimento do mandado de prisão civil expedido em 

desfavor do executado. Atualize no sistema BNMP.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 76728 Nr: 416-90.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEREIRA DA SILVA, RAKELL DA SILVA 

ARAUJO, MAX DANIEL DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISMON CLEITO GONÇALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vistas para a Defensoria Pública para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 96141 Nr: 6259-02.2017.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRETRAN DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Vistos.

Ante o retorno dos autos, cumpra-se integralmente a sentença proferida 

em ref. 26.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 75962 Nr: 55-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVEA FERNANDES DE LIMA 

MACHADO - OAB:92162 , VICTOR HUGO LIMA MACHADO - 

OAB:170.943/MG

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte autora à ref. 146, intime-se a 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a real 

necessidade da realização de prova pericial, bem como sobre a proposta 

de honorários em ref. 57.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 103841 Nr: 2514-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a minuta 

de acordo mencionada em petição de ref. 34, sob pena de indefedimento 

do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 101189 Nr: 1085-75.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA ALVES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17.078/MT, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:207.43

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 80.

Determino a suspensão do feito por 06 (seis) meses.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 74389 Nr: 2551-12.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, 

GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 
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OAB:13174

 Vistos.

Intime-se o Município de Nova Xavantina - MT para cumprovar a regulação 

da parte autora no processo de auto custo para fornecimento do 

medicamento Zisprasidona, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 98656 Nr: 7752-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVPP, LEPP, MDDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Determino a habilitação do advogado Dr. Wande Alves Diniz para 

promover a defesa do requerido Neliano Faustino Pareira.

Abra-se vistas dos autos ao advogado da parte requerida para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 96731 Nr: 6684-29.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 1579-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para juntar aos autos início de 

prova material de sua qualidade de segurada especial, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68188 Nr: 2904-86.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES CORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS, 

SILMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIER PEREIRA DE ABREU - 

OAB:12829, VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - OAB:34487

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 291736.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/03/2020 às 07h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 1982-79.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS RODRIGUES DE BRITO, IVANY RODRIGUES 

DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Leonidas Rodrigues de Brito e sua curadora Ivany Rodrigues de Brito 

requereram o cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, perseguindo, o primeiro, a quantia atualizada de R$ 

6.435,64 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), e, o segundo, o montante de R$ 616,39 (seiscentos e 

dezesseis reis e trinta e nove centavos) a título de honorários 

advocatícios, totalizando o valor de R$ 7.052,03, conforme fl. 200.

 Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

209vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se o devido precatório e Requisição de Pequeno Valor.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 200.

Expeça-se o precatório em favor do exequente Leonidas Rodrigues de 

Brito representado por sua herdeira Ivany Rodrigues de Brito.

Cumpra-se.

Nova Xavantina – MT, 18 de¬ novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60156 Nr: 1216-60.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACORDÁRIA DE SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Lacordária de Santana Martins requer o cumprimento de sentença em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perseguindo, o primeiro, a 

quantia atualizada de R$ 69.030,40 (sessenta e nove mil, trinta reais e 

quarenta e nove centavos), e, o segundo, o montante de R$ 5.771,43 

(cinco mil, setecentos e setenta e um e quarenta e três centavos) a título 

de honorários advocatícios.

Intimado o executado concordou com os cálculos apresentados (folha 

206vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se o devido precatório e Requisição de Pequeno Valor.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 203/204.

Expeça-se o precatório em favor da exequente Lacordária de Santana 

Martins.

Cumpra-se.

Nova Xavantina – MT, 21 de novembro de 2019.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 74367 Nr: 2537-28.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA TEREZINHA GENEVRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 68687 Nr: 206-73.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CORREIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciário de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Em certidão ref. 87/88, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, em 

seguida, o levantamento de alvarás (ref.99/101).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 68706 Nr: 212-80.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Em certidão ref. 72/73, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, em 

seguida, o levantamento de alvarás (ref.83).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 72154 Nr: 1554-29.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Em certidão ref. 107/108, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, 

em seguida, o levantamento de alvarás (ref.117).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 
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vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 78460 Nr: 1062-03.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM KEITYS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 85254 Nr: 4622-50.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA DOLORES KLOSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciáro de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Em certidão ref. 87/88, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, em 

seguida, o levantamento de alvarás (ref.97).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 83331 Nr: 3507-91.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORZELINA SILVA VIANA LÓTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vista às 

partes para que manifestem-se requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05(cinco) dias.

Caso não haja manifestação das partes, arquivem-se os autos da maneira 

devida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 2597-98.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACI IRENE PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação prévidenciário de aposentadoria por pensão por morte 

na qual postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Em certidão à ref. 87/88/89, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, 

em seguida, o levantamento de alvarás (ref.101).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 68378 Nr: 37-86.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciário de aposentadoria rural por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Em certidão à ref. 59/60, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, em 

seguida, o levantamento de alvarás (ref.73).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1941 de 2710



autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 1982-79.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS RODRIGUES DE BRITO, IVANY RODRIGUES 

DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se o devido precatório e Requisição de Pequeno Valor.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 200.

Expeça-se o precatório em favor do exequente Leonidas Rodrigues de 

Brito representado por sua herdeira Ivany Rodrigues de Brito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63993 Nr: 2736-21.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B

 ISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e despesas 

de ingresso, bem como de honorários advocatícios, os quais, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser o requerente beneficiário 

da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Regis

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65779 Nr: 1088-69.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBOSA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 162.

Expeça-se o precatório em favor do exequente Francisco Barbosa Meira.

Cumpra-se.

Nova Xavantina – MT, 21 de novembro de 2019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92821 Nr: 4202-11.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora dos alvarás expedidos com pagamento 

realizado(Ref. 94)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5784 Nr: 243-57.2002.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do (a) 

denunciado (a) ARNALDO ALVES, qualificado nos autos, com fundamento 

legal no Código Penal, artigo 107, inciso IV, primeira figura (prescrição) do 

Código Penal.

Havendo mandado de prisão em aberto, proceda-se ao seu recolhimento e 

baixa em todos os sistemas informatizados, expedindo contramandado de 

prisão se necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as baixas e 

comunicações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20560 Nr: 2544-35.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779

 Intimação da parte Exequente para informar os dados bancários para 

expedição dos alvarás, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 2515-33.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA GONÇALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 Vistos.

 DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 

13 horas e 00 minutos (horário oficial de Mato Grosso).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência acompanhadas 

de seus respectivos advogados e testemunhas.

APRESENTE-SE rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

SALIENTO as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, 

§ 6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

ADVIRTO o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC (testemunhas arroladas pelo Estado), devendo a parte 

comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da realização da audiência, 

que as intimou para comparecerem à solenidade.

INTIMEM-SE todos que deverão participar da solenidade.

CUMPRA-SE realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 112448 Nr: 1037-82.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROGERIO TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGLEIS ALVES DA SILVA, RAFAEL 

MENDONÇA FERREIRA, PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA, VITOR HUGO 

SILVA DA ROSA, GUILHERME HENRIQUE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:214.55-MT, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217 - MT, TULIO TOYAMA 

FALEIRO - OAB:19.014, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de:- ABSOLVER os réus 

DIOGLES ALVES DA SILVA, PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA e VITOR 

HUGO SILVA DA ROSA, qualificados nos autos, da acusação de prática 

do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.- 

ABSOLVER os réus DIOGLES ALVES DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE 

DE JESUS SOUZA, PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA, RAFAEL 

MENDONÇA FERREIRA e VITOR HUGO SILVA DA ROSA, qualificados nos 

autos, da acusação de prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 

nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.- CONDENAR os réus GUILHERME HENRIQUE 

DE JESUS SOUZA e RAFAEL MENDONÇA FERREIRA como incursos nas 

penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 

11.343/06.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 95545 Nr: 5867-62.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ACADROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 96183 Nr: 6288-52.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para informar se a perícia 

agendada foi devidamente realizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a resposta positiva, intime-se o perito nomeado para apresentar o 

laudo, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 89144 Nr: 2132-21.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON QUEIROZ VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO COSTA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16.051-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 93491 Nr: 4556-36.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia do causídico do requerente, intime-se, pessoalmente, o 

requerente para apresentar possivel endereço atualizado da parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 93969 Nr: 4793-70.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE ALVES DE ALMEIDA, JUNIO CLEIBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GIANSANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Determinada a intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado 

para que, emendasse a inicial no sentido de incluir o cônjuge do requerido, 

bem como, acostar aos autos a outorga marital ou uxória, além de demais 

documentos que entender pertinentes.

Esta requereu a dilação do prazo para cumprir o determinado, pleito que 

foi deferido em ref. 33, no qual determinou que após o prazo e não 

cumpridas as determinações, acarretaria a extinção.

 Decorrido o prazo, parte autora intimada, esta permaneceu inerte, 

conforme certidão de ref. 40.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante certificado, a parte requerente, embora intimada, nada 

manifestou-se nos autos, embora advertida que sua inércia acarretaria no 

indeferimento da inicial e, consequentemente, na extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

Destarte, imperiosa a extinção do feito. A corroborar, eis o entendimento 

jurisprudencial:

INVENTÁRIO – DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADADE 

DE IMÓVEL – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 

321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC/15.Não havendo qualquer irregularidade na 

extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por 

estar em consonância om art. 321, parágrafo único, do CPC/15, não 

havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da 

economia e celeridade processual. (Ap 1808/2018, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a peça vestibular, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 No mais, DEIXO de condenar a parte demandante ao pagamento de 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização processual.

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 74135 Nr: 2446-35.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHFDS, KFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROSSE PEREIRA LOPES 

- OAB:5.680 AM

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 76309 Nr: 214-16.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA ROSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que não há nos autos elementos que demonstram a 

possibilidade de aplicação de multa, intime-se a parte autora para 

comprovar e justificar o requerimento pleiteado em ref. 86, bem como, 

apresentar planilha atualizada dos cálculos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 78390 Nr: 1032-65.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para informar endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61037 Nr: 2112-06.2012.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DUARTE ALVES GOMES, NATALIA 

FERNANDA ALVES GOMES SCHAIBE, GEUVANE EDUARDO ALVES 

GOMES, JOÃO FERNANDO ALVES GOMES, ELSON ALVES GOMES, 

EDSON ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão requerido.

 Fica INTIMADO de todo conteúdo da decisão de fl. 163 abaixo transcrita;

 Vistos.

Tendo em vista que o petitório de fl. 162, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, indefiro o pedido de item 2 da peça de fl. 162, eis que não se 

trata de diligência incumbida ao Poder Judiciário.

Com a manifestação da parte autora, no sentido de cumprir o requestado 

em fl. 162, reitere-se a intimação da FPE para manifestação.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 410-54.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente o processamento do cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente.

Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios devidos 

na presente fase de cumprimento de sentença, os quais fixo em 10% do 

valor apresentado como total.

Transitada em julgado, expeçam-se o devido Precatório e a respectiva 

RPV ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 117830 Nr: 8968-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MICHAEL OLIVEIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELA APARECIDA DOS 

SANTOS ORSO - OAB:506453-PR

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30583 Nr: 1076-31.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI PESSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 205/206.

Expeça-se o devido Precatório e a Requisição de Pequeno Valor conforme 

solicitado em fls. 205/206.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34043 Nr: 114-71.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO TAVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação sobre a petição de fls. 

129/130, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34887 Nr: 959-06.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, MBDS, KBDS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Defensoria Pública para manifestação sobre o parecer 

ministerial de fl. 46, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35976 Nr: 2049-49.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNTM, DCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Defensoria Pública para manifestação sobre o parecer 

ministerial de fl. 51, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38005 Nr: 1553-83.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFNR, RBNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito (fls. 76).

Intime-se a parte interessada, para que manifeste nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38112 Nr: 1656-90.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGDF, CDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Defensoria Pública para manifestação sobre o parecer 

ministerial de fl. 64, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39180 Nr: 13-63.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DERCILINA DE SOUZA LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença intentado por Dercilina de Souza 

Lavor em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado seu total adimplemento, ante a liberação dos valores vinculados 

aos autos para satisfação do crédito.

É o relato do essencial.

Decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente (fls. 180/181).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme noticiado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Ante o exposto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40205 Nr: 885-78.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES CABRAL DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a petição de fls. 204/206

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1643 Nr: 1859-33.2003.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDOKEU TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado às fls. 110v.

Outrossim, saliento à Gestora Judicial que, a teor do disposto no art. 1.267 

da CNGC, o feito deverá ser arquivado provisoriamente, com baixa no 

relatório estatístico, devendo ser feito agendamento no sistema 

informatizado, com prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de, em seu silêncio, ficar 

subentendido a satisfação da avença com a consequente extinção do 

feito nos termos do art. 924 do CPC.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60503 Nr: 1586-39.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA MARIA BRITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON HENRIQUE FONSECA 

DOS SANTOS REIS - OAB:16.494-A/MT, SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de desarquivamento do feito (fl. 107).

Intime-se a parte interessada, para que manifeste nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60586 Nr: 1683-39.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI DA LUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância da parte executada quanto aos cálculos 

apresentados pela autora (fl. 191vº), HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 186/188 para que surta os efeitos jurídicos legais.

 REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisição de Pequenos Valores 

(RPV) ou Precatório Requisitório, nos termos da CNGC, observando-se o 

cálculo de fls. 186/188.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 2234-19.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIO ROCHA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância da parte autora quanto aos cálculos apresentados 

pelo INSS (fl. 209/210), HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

202/205 para que surta os efeitos jurídicos legais até o limite permitido por 

lei para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, conforme requerido 

pela parte autora em fls. 209/210

 REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisição de Pequenos Valores 

(RPV), nos termos da CNGC, observando-se o cálculo de fls. 202/205.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61408 Nr: 2510-50.2012.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDO, GGDO, WGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se ação de alimentos proposta por Rafaella Gomes de Oliveira, 

Daniela Gomes de Oliveira, Gabriella Gomes de Oliveira e Wanderlucia 

Gomes dos Santos, em face de Carlos Amélia de Oliveira, todos 

qualificados nos autos.

 Considerando o informado à fl. 117, entendo que no presente caso 

inexiste interesse no prosseguimento do feito, uma vez que requerido veio 

a óbito, conforme certidão de óbito acostada à fl. 122.

Intimado, o Ministério Público não se opôs a extinção do feito.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

determinando o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63356 Nr: 2063-28.2013.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, MDFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação de que o requerido já é falecido a 03 (três) anos, 

oficie-se o Cartório do 2º Ofício de Nova Xavantina para, no prazo de 10 

(dez) dias, anexar aos autos eventual certidão de óbito de Jovane Pereira 

de Souza.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65552 Nr: 919-82.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância da parte executada quanto aos cálculos 

apresentados pela autora (fl. 153v°), HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 148/149 para que surta os efeitos jurídicos legais.

 REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisição de Pequenos Valores 

(RPV) ou Precatório Requisitório, nos termos da CNGC, observando-se o 

cálculo de fls. 148/149.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 999-46.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRDS, GMPR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINIRO DA SILVA COELHO - 

OAB:19.042/GO

 Vistos.

Intime-se o executado, por meio do seu causídico cadastrado nos autos, 

conforme fl. 108, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

voluntário da obrigação.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65880 Nr: 1161-41.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos.

Tendo em vista a planilha atualizada de fls. 163/165, nota-se que ainda há 

débito remanescente a ser quitado pelo executado, assim, cumpra-se a 

decisão de fls. 103/104, no que tange a prisão do executado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65896 Nr: 1177-92.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCGG, ACG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos intentada por Luynne Carolina Gontijo 

Gama, representada por sua genitora Adriana Carolina Gontijo, em face de 

Marcelo Matos Gama, todos devidamente qualificados nos autos, visando 

receber as parcelas de pensão alimentícia em atraso.

De acordo com os autos foi penhorado numerário na conta da parte 

executada e está nada manifestou.

Posteriormente, houve o levantamento do valor penhorado e a parte 

requerente nada requereu.

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com resolução de 

mérito.

Isento do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65916 Nr: 1194-31.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MATOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância da parte autora quanto aos cálculos apresentados 

pelo INSS (fl. 132), HOMOLOGO os cálculos apresentados à fl. 105 para 

que surta os efeitos jurídicos legais.

 REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisição de Pequenos Valores 

(RPV) ou Precatório Requisitório, nos termos da CNGC, observando-se o 

cálculo de fl. 105.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66665 Nr: 1766-84.2014.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a Defensoria Pública já atua na defesa dos interesses 

da requerente neste feito, NOMEIO como Defensora Dativa do requerido a 

Dra. Leandra Araújo Oliveira, OAB/MT N.º 9.747, devendo este ser 

intimado para, em 05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação.

Os honorários serão arbitrados ao final.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66713 Nr: 1806-66.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância da parte executada quanto aos cálculos 

apresentados pela autora (fl. 229vº), HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 225/227 para que surta os efeitos jurídicos legais.

 REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisição de Pequenos Valores 

(RPV) ou Precatório Requisitório, nos termos da CNGC, observando-se o 

cálculo de fls. 225/227.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64483 Nr: 3258-48.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTERBRÁS ANTUNES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1948 de 2710



RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União em face de Espólio de 

Walterbrás Antunes Rodrigues, ambos qualificados no encarte 

processual.

Em manifestação de fl. 82, o exequente informa que ocorreu o 

cancelamento do débito cobrado nestes autos e requer a extinção da 

presente ação.

Fundamenta-se. Decide-se.

 Extrai-se dos autos que ocorreu o cancelamento do débito ora exigido, 

consoante se denota da manifestação de fls. 82/83, requerendo a 

extinção da presente ação.

Disciplina o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal: “Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes”.

Além disso, a desistência é ato potestativo do exequente, não sendo o 

caso sequer de concordância do devedor, a medida que se impõe é o seu 

acolhimento, consoante o art. 775 do Código de Processo Civil .

 Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte, 

JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal sem análise do mérito, 

com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução fiscal, bem como nos 

termos do artigo 775 e 485, VIII do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 2543-40.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEPENDENCIA S/A, OSVALDO CARLOS DO 

PRADO SILVA, ROBERTO APARECIDO COLACRAI, LAERCIO LAURINDO 

SPINELLA, ANDRE SKIRMUNT, ROBERTO GRAZIANO RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação do executado 

Roberto Graziano Russo, motivo pelo qual o exequente postula seja 

realizada a citação por edital deste. (fl. 104).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, nos idos de 2013, 

se tem diligenciado com vistas a localizar o sobredito executado, a fim de 

realizar a escorreita citação pessoal do mesmo, porém as diligências 

mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, CITE-SE o executado Roberto Graziano Russo por edital, com 

prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para, querendo, contestarem a ação.

Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, o advogado GUSTAVO 

PEREIRA LOPES - OAB/MT 27.432/O, para funcionar nestes autos como 

curador especial do executado (NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Por fim, INTIME-SE, pessoalmente, o causídico para, em cinco (05) dias, 

manifestar-se nos autos se aceita a nomeação, ficando consignado que 

no caso de aceitação lhe serão devidos honorários correspondentes a 02 

URH, devendo a mesma apresentar peça contestatória no prazo legal.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61474 Nr: 2578-97.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARÃO DOMINGOS NETO, ARÃO DOMINGOS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o certificado em fl. 88, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61678 Nr: 158-85.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRIJO & ANDRADE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12.579 OAB

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 134vº.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a avaliação realizada em fl. 133.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38982 Nr: 2526-38.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVICZKI & SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

endereço atualizado do executado, haja vista que não foi encontrado nos 

endereços já informados nos autos, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39097 Nr: 2642-44.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da exceção de pré-executividade proposta.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35389 Nr: 1462-27.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDSM, MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito formulado pela parte autora à fl. 112, como é cediço, 

compete à parte diligenciar no sentido de localizar o paradeiro dos bens do 

outro litigante, não cabendo, pois, a este juízo, tal mister. Estas 

providências administrativas podem ser realizadas diretamente pelas 

próprias partes, somente em último caso, na eventualidade da parte ter 

demonstrado ter esgotado os meios que lhe são disponíveis é que o 

judiciário poderia suprir tal providência.

Assim, determino que a parte autora informe, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bens penhoraveis em nome do executado, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34688 Nr: 761-66.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEL & SANTANA DIEL LTDA - ME, SERGIO 

EDUARDO DIEL, VICTOR SAMPAIO DIEL, MAIRA ALICE SAMPAIO 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 90/91.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a petição de fl. 90.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24457 Nr: 2618-55.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BELMIRO BAVARESCO, PAULO 

DANIEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA DE BESSA 

CASTANHEIRA LEÃO - OAB:17.782-GO

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do CPC, intime-se a parte embargada 

para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor 

dos embargos de declaração opostos às fls. 160/162.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1836 Nr: 25-97.2000.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. ARAÚJO & CIA LTDA, DIVINO ANTÔNIO 

DE ARAÚJO, ELIZABETH DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO-PROC. DA FAZ. NACIONAL - OAB:3607, MÔNICA 

PAGLIUSO SIQUEIRA - OAB:, SANDRA MARA CONTES LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela parte exequente.

Levem-se os autos ao arquivo provisório, até manifestação da parte 

interessada ou adimplemento do prazo prescricional.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20355 Nr: 2368-56.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. K. DE O. MARQUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - OAB:6.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5.453/MT

 Vistos.

Ante o certificado em fl. 179, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o óbito de Wilton Kisney de Oliveira 

Marques.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21845 Nr: 318-23.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - 

OAB:18030/MT

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que se manifestarem e requererem o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso não haja manifestação das partes, arquivem-se os autos da maneira 

devida.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 20983 Nr: 2975-69.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA, ESPOLIO DE 

DÉRCIO ÁLVARES, GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JÁCOMO - 

OAB:OAB/GO 45.635, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, IRON FRANCISCO DA SILVA - OAB:7137/MT, SERGIO 

TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos.

Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

relação de herdeiros e sucessores de Dércio Alvares a serem citados nos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3155 Nr: 3142-91.2003.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução extrajudicial intentado por Sutura Comércio 

de Produtos Hospitalares LTDA em face do Município de Nova Xavantina - 

MT ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado seu total adimplemento, ante ao pagamento do RPV 

anteriormente expedido, conforme esclarecido em fl. 99.

Intimado em fl. 103 para informar se havia eventual crédito em aberto, a 

parte autora quedou-se inerte.

É o relato do essencial.

Decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente (fl. 99).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme noticiado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Ante o exposto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO a presente execução, consoante regra ínsita ao art. 924, inciso II, 

do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3221 Nr: 2132-12.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LEOPOLDO RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÉRICO KEITI SUZUKI - 

OAB:48000-SP

 Vistos.

Em análise ao processo, nota-se que o despacho de fl. 338 é estranho ao 

feito. Sendo assim, revogo a determinação de fl. 338.

No mais, defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 335/337.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem mencionado (fl. 335) 

de propriedade do devedor.

Realizada a avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3369 Nr: 1766-70.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSAMU YAMADA, DÉBORA RAQUEL DE 

SOUZA YAMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137/MT

 Vistos.

Reitere-se a intimação a parte exequente para promover a devida 

atualização do débito, deduzindo-se o valor oferecido pelo bem 

arrematado, ante o certificado em fl. 493, sob pena de arquivamento.

 Após, cumpra-se integralmente a determinação de fl. 494.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15535 Nr: 1682-98.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F DE MELO MATERIAS DE CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora às fls. 282/283.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens mencionados (fls. 

282/283) de propriedade do devedor.

Realizada a avaliação, intime-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64 Nr: 1798-75.2003.811.0012
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WILSON LUCERA COLSO, ANDERSON 

COLSO, EDSON COLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente Edson Colso, pessoalmente, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dar ciência da renúncia, bem como para que constitua 

novo patrono nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 114380 Nr: 3362-30.2019.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAETANO DA FONSECA GALVÃO, 

ANTONIO CAETANO DA FONSECA, MARIA BERNARDINO DA FONSECA, 

MARCOS ANTONIO DE AGUIAR, OLINDA CAETANO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTINEIA BENDER - OAB:14.119 

OAB/SC, Valdir José Michels - OAB:OAB/SC 6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 VISTO,

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta ajuizada por 

Bunge Alimentos S/A em face de Maria Caetano da Fonseca Galvão e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença conforme 

às fls. 87/91.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 87/91, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 3012-91.2009.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP, ECPZ, MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública a fl. 70vº.

Expeça-se mandado ao Cartório do 2º Ofício dessa comarca para retificar 

o nome da curadora na inscrição de interdição, a fazer constar MARIA DA 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ARAÚJO.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62299 Nr: 881-07.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA FRITZEN WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a petição de fls. 205/207, bem como requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63828 Nr: 2566-49.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA RAMOS QUEIROZ, ADALBERTO 

BISPO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia da parte executada, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar o interesse na adjudicação do bem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63840 Nr: 2578-63.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, TEC INFORMATICA VENDAS 

E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 
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encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63864 Nr: 2599-39.2013.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMARF, AARF, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a divergência entre o numero da quadra escrito no mandado 

cumprido e a certidão do oficial de justiça, acolho o parecer ministerial.

Determino a expedição de nova carta precatória ao município de Barra do 

Garças-MT, a fim de intimar a parte autora para comparecer a Defensoria 

Pública local.

Atente-se, quanto ao oficial de justiça designado para o cumprimento do 

ato, para o endereço correto, em especial o numero da quadra a ser 

cumprida.

 Após o retorno da missiva, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 2734-51.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHA MADEIRAS E COMERCIO LTDA, CARLA 

AMARAL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE ESTEVES PIMENTA, 

IZANI OLIVEIRA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ FERRO - 

OAB:20.809-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3573-B

 Vistos.

Defiro o parecer ministerial de fl. 260.

Intime-se, pessoalmente, o inventariante para cumprimento do determinado 

em fl. 250, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça.

Com a resposta, ou decorrido o prazo, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 1290-46.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR CARDOSO DE PAULA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para juntar aos autos no prazo de 15(quinze) 

dias, endereço atualizado do executado tendo em vista a certidão do Sr. 

Meirinho de fls.87.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66344 Nr: 1510-44.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO BET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural na qual postula a 

exequente o recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Em certidão às fls. 161/162, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, 

em seguida, o levantamento de alvarás (fl. 175/176).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE, após ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66648 Nr: 1750-33.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito (fl. 57).

Intime-se a parte interessada, para que manifeste nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67097 Nr: 2127-04.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487
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 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela parte exequente.

Levem-se os autos ao arquivo provisório, até manifestação da parte 

interessada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67495 Nr: 2425-93.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do CPC, intime-se a parte embargada 

para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor 

dos embargos de declaração opostos à fl. 319.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64965 Nr: 422-68.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBISLEI FERREIRA DOS SANTOS SILVA, CILDA 

FERREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez na qual postula a 

exequente o recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Em certidão às fls. 118/119, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, 

em seguida, o levantamento de alvarás (fls.129/130).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, CERTIFIQUE-SE, após ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65055 Nr: 502-32.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA CAMILO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito formulado pela parte executada a fl. 182.

Expeça-se ofício à APS Nova Xavantina para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fornecer o documento comprobatório da notificação administrativa da 

parte autora acerca da revisão de seu benefício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 26130 Nr: 577-81.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833-A

 Vistos.

Certifique-se quanto à liberação dos alvarás em favor da parte exequente.

Após, intime-a para, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento definitivo do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60614 Nr: 1722-36.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEONICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por invalidez à BEONICE FERREIRA DA SILVA com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 29.10.2015 - (fl. 105), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar.

 Suma para implantação: BEONICE FERREIRA DA SILVA, brasileira, 

convivente, lavradora, RG n.° 13970289-SSP/MG, CPF n.° 012.789.921-97, 

nascida em 10.08.1961, natural de Bonfinápolis/MG, filha de Adolfo 

Ferreira da Silva e Antônio Carvalho de Lima, residente e domiciliada à Rua 

02, Qd: 88, lote 14, Henry II, cidade de Nova Xavantina - MT; aposentadoria 

rural por invalidez; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do 

requerimento administrativo feito em 29.10.2015.

 ...........................

Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe o art. 

496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, que a dispensa em causas 

dessa envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Também 

poderá ser contado o valor integral da condenação, a partir da data do 

requerimento administrativo, a indicar também monta bem aquém desse 
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limite.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as 

anotações e baixas devidas.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24171 Nr: 2341-39.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO JOSE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8.450-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:16440/CE

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvará expedido à fl. 127.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001023-81.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM FERREIRA TEIXEIRA OAB - GO27625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (RÉU)

weydes rodrigues dos santos (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001023-81.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): LUZIA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: GARCONI CONSTANTINO 

DA SILVA, WEYDES RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Jurídico C/C Pedido de Outorga de Escritura, proposta 

por LUZIA PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de GARÇONI 

CONSTATINO DA SILVA e EUDES RODRIGUES DOS SANTOS, todos 

qualificados. Da leitura da inicial extrai-se que pelo menos mais três 

sujeitos participaram do negócio jurídico ao qual se busca anular com a 

presente demanda, cujos efeitos refletem diretamente em seus direitos 

patrimoniais. Primeiramente temos o Sr. José Rodrigues dos Santos que 

segundo a própria autora convive em união estável com ela desde a 

realização do ato, justificando a necessariedade sua inclusão na 

qualidade de litisconsorte ativo necessário, haja vista tratar-se de 

demanda cujo objetivo recai sobre bens reais imobiliários. Assim, aplica-se 

a regra insculpida no art. 1.647, II do Código Civil que, em geral, é para 

casamentos em regime parcial de bens, sendo, portanto, acertada a 

aplicação desse instituto aos companheiros que vivem em regime de união 

estável. De mais a mais, temos que o imóvel ao qual a pretende a autora 

ser reconhecida como legítima proprietária, com a consequente outorga de 

escritura em seu nome, atualmente, conforme se extrai da matrícula nº 

7.349 do CRI local, encontra-se registrado em nome do Sr. Guiomar Alves 

da Silva que, por sua vez, é casado em regime de comunhão universal de 

bens com a Sra. Abadia Divina Bueno da Silva, além de, conforme narrado 

pela autora, terem sido originalmente os sujeitos com os quais o acordo 

teria sido celebrado. Noutro giro, verifico que apesar de noticiar negócio 

celebrado envolvendo dois imóveis, aos autos só foi trazida a matrícula de 

um deles, qual seja o imóvel situado à Avenida Rio Negro, quadra 25, lote 

12, Bairro Nova Brasília, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, sob matrícula de número 7349, inexistindo documentos 

referentes ao imóvel localizado na zona rural deste município que, 

segundo a exordial, também foi objeto da negociação e nem sequer foram 

acostados documentos que comprovem a existência do negócio que se 

visa anular. Desta feita, DETERMINO a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial sanando os vícios apontados, 

retificando os polos ativo e passivo da presente, incluindo as pessoas 

indicadas, bem como apresente documentos hábeis a comprovar a 

existência do negócio que se pretende anular e, ainda, a matrícula 

atualizada do imóvel rural que também foi objeto de negociação entre as 

partes, sob pena de indeferimento da inicial e, consequentemente, 

extinção do feito, sem resolução de mérito. Nova Xavantina/MT, 18 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-50.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIR PEDRO MACCARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000941-50.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: IZAIR PEDRO MACCARI REQUERIDO: SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos. Trata-se de pedido de tutela cautelar de 

urgência de caráter antecedente elaborado por IZAIR PEDRO MACCARI em 

face da SABEMI SEGURADORA S/A, ambos qualificados nos autos. O 

autor alega que estão sendo descontados, mensalmente, de sua conta 

bancária, o montante de R$ 30,00 (trinta reais) referentes a um seguro de 

vida o qual diz nunca ter contratado. Informa que diante disso, entrou em 

contato com a seguradora para obter informações acerca dos descontos 

efetuados, contudo, apenas lhe foi disponibilizado uma cópia de 

certificado em que não consta a assinatura do autor. Desta feita, ante o 

risco ao resultado útil do processo, , pugnou, em caráter antecedente, a 

concessão de tutela cautelar, a fim de se ter acesso ao contrato de 

seguro (apólice) para aferir sua validade e eficácia, evitando, deste modo, 

maiores prejuízos. Com a inicial juntou documentos. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Ponderando a alegação de pobreza e tendo em vista que a parte autora é 

assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, CONCEDO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revogação. Conforme 

prevê o artigo 305 do CPC, pode a parte propor ação limitando-se ao 

requerimento da tutela cautelar em caráter antecedente, com a exposição 

sumária do direito e do perigo de dano. Depois de detida análise dos autos, 

constato que a liminar pleiteada merece acolhimento, uma vez que 

preenche os requisitos legais, conforme passo a expor. Por se tratar de 

prova negativa, não possui o autor subsídios para provar o que não 

aconteceu, competindo à parte requerida provar a solicitação dos 

serviços ou qualquer outro negócio que pudesse motivar os descontos 

realizados. Desta forma, em um primeiro momento, conclui-se serem 

verossímeis as alegações iniciais, através dos documentos colacionados 

na preambular, que demonstram que a parte autora está sendo cobrada 

pela parte demandada. Por outro lado, verifico restar configurado o perigo 

de dano caso a medida liminar não seja deferida neste momento, uma vez 

que os descontos estão sendo realizados mensalmente. Assim sendo, 

deferida a medida cautelar em tela, com a apresentação do documento ora 

solicitado, poderá o autor adotar as medidas plausíveis, caso esteja 

havendo eventual violação de seus direitos. Ante o exposto, preenchidos 

os requisitos legais, defiro a tutela cautelar antecedente, inaldita altera 

parte, determinando a exibição do documento mencionado na inicial, qual 

seja, o contrato de seguro firmado entre as partes, em 48 (quarenta e oito) 
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horas. Cumprida a liminar, citem-se os requeridos para, no prazo legal, 

contestarem o pedido e indicar as provas que pretende produzir, nos 

termos do artigo 306 do Código de Processo Civil. Ainda, nos moldes do 

artigo 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, intime-se a parte autora 

para formular o pedido principal em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Intimem-se. 

Nova Xavantina/MT, 07 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001296-60.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI DOS REIS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANNY PRICILA LAGARES BATISTA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001296-60.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): VANDERLI DOS REIS BATISTA RÉU: THAYANNY PRICILA 

LAGARES BATISTA Vistos. Quanto ao pedido formulado pela parte autora, 

entendo que a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

depende da comprovação da insuficiência de recursos. A Constituição da 

República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, diz que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido: “Ao Estado foi 

imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado 

quando da inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – 

Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, 

Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. 

n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: 

Alexandre de Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 

Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2011). Observa-se que 

a parte autora realmente não faz jus aos benefícios requeridos, pois não 

comprovou que se enquadra nos requisitos previstos em lei. Os 

documentos juntados evidenciam que o autor recebeu, no último ano, uma 

renda total de R$ 107.109,35 (cento sete mil cento e nove reais e trinta e 

cinco centavos) durante o ano de 2018, além de possuir 02 (dois) veículos 

automotores. Desta feita, as provas colacionadas não corroboram com a 

impossibilidade financeira ventilada na exordial, tampouco se enquadra na 

garantia constitucional supra mencionada, razão pela qual INDEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas iniciais conforme deliberado, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Concedo o prazo de quinze dias 

para providências. Às providências. Nova Xavantina/MT, 9 de janeiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-94.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000024-94.2020.8.11.0012. 

AUTOR(A): ROSENILDA PEREIRA LEAO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. I - Ponderando 

a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, corroborado pelos 

documentos acostados ao ID 19484829, defiro a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, 

ressalvando a possibilidade de revogação. II - Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do artigo 334 do CPC, visto 

que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. III - Cite-se a autarquia requerida, 

por intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, 

querendo, apresentar contestação. IV- Com a resposta, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação à contestação. V- No que concerne 

ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, verifico que, 

conquanto os documentos trazidos ao caderno processual pela parte 

autora sirvam de início de prova material e os argumentos por ela 

explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória. 

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto 

que ausentes os requisitos legais. VI- Cumpra-se. Intime-se. Nova 

Xavantina/MT, 14 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000819-37.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ PEREIRA (INVENTARIANTE)

VANESSA BERNARDES SOUSA DINIZ (REQUERENTE)

FERNANDA DINIZ BERNARDES (REQUERENTE)

L. B. D. S. (REQUERENTE)

L. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BERNARDES DE SOUSA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000819-37.2019.8.11.0012. 

INVENTARIANTE: CARLA BEATRIZ PEREIRA REQUERENTE: FERNANDA 

DINIZ BERNARDES, VANESSA BERNARDES SOUSA DINIZ, L. B. D. S., L. 

B. D. S. DE CUJUS: VAGNER BERNARDES DE SOUSA Vistos. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, a fim de adequar sua demanda e seus 

pedidos nos moldes dos arts. 319 e incisos, e 320 do Novo Código de 

Processo Civil, especificando os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos. 

Esclareço que somente as informações prestadas na exordial não são 

suficientes para o conhecimento da ação, implicando dificuldades para 

julgamento do mérito. Deverá a autora esclarecer e relacionar quais são 

os bens deixados. Tais informações são necessárias porque, a princípio, 

verifico que apesar de alegar que foram deixados bens a serem 

inventariados, a autora não os descriminou na exordial e nem trouxe os 

seus valores, de modo a prejudicar a pretensão judicial almejada. Desde 

já, consigno que havendo bens imóveis o autor fica automaticamente 

intimado para trazer aos autos os seguintes documentos: - Certidões 

negativas de débitos tributários da União, do Estado e do Município em 

nome da falecida; - Guia de IPTU dos imóveis onde constem o valor venal à 

época do óbito; - Comprovante de residência dos herdeiros. - Certidão 

negativa de débitos municipais em relação ao imóvel. De mais a mais, 

verifico que não há pedido de justiça gratuita na exordial, declaração de 

hipossuficiência das partes, tampouco comprovante de pagamento das 

custas processuais e taxas judiciais. Neste esteio, preceitua o art. 290 do 

CPC: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Desta forma, concedo à 
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autora o prazo de 15 (quinze) dias para sanar as irregularidades 

apontadas nesta decisão, sob pena de indeferimento da inicial e/ou 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 

14 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-06.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIBSON MENDIS CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000004-06.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: CLIBSON MENDIS 

CORREA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, fundamentada no Dec.Lei n. 911/69, proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de CLIBSON MENDIS 

CORREA, ambos qualificados na inicial, tendo por objeto o veículo descrito 

na exordial. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessária 

à comprovação da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, tendo 

a parte requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos 

acostados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há o justo receio de que a parte 

autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e possibilidade de sua 

ocultação, objetivando impedir a aplicação do ordenamento jurídico. Posto 

isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações 

inseridas pela Lei 10.931/04, defiro a liminar pleiteada. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte 

autora, na pessoa de seu representante legal. Executada a liminar, cite-se 

a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, conforme valor 

apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com 

redação inserida pela Lei 10.931/04). Poderá, ainda, o devedor fiduciante, 

apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados, de igual forma, a 

partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição. Poderá o oficial de justiça usar 

dos benefícios do art. 212, § 2º, CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intimem-se. Às providências. Nova Xavantina/MT, 14 de 

janeiro de 2016. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001342-49.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

UENDEL DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001342-49.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): UENDEL DA SILVA GONCALVES RÉU: AYMORE Vistos. 

Quanto ao pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça depende da comprovação da 

insuficiência de recursos. Intimado para comprovar a impossibilidade, o 

autor juntou declaração de imposto de renda (id. 26824621). A 

Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido: “Ao Estado 

foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive pagamento de 

advogado quando da inexistência de órgão estatal de assistência jurídica 

(STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da 

Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª 

T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 

9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil Interpretada e 

Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2011). 

Observa-se que a parte autora realmente não faz jus aos benefícios 

requeridos, pois não comprovou que se enquadra nos requisitos previstos 

em lei. Os documentos juntados evidenciam que o autor recebeu uma 

renda total de R$ 54.779,71 (cinquenta e quatro mil e setenta e nove reais 

e setenta e um centavos) durante o exercício de 2019. Desta feita, as 

provas colacionadas não corroboram com a impossibilidade financeira 

ventilada na inicial, tampouco se enquadra na garantia constitucional supra 

mencionada, razão pela qual INDEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, além disso, acrescento que o valor das custas no presente caso 

não é elevado e que pode inclusive ser parcelado, o que desde já resta 

autorizado o em até 04 (quatro) prestações. Intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas iniciais conforme deliberado, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Concedo o prazo de quinze dias 

para providências. Às providências. Nova Xavantina/MT, 10 de janeiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000998-68.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA - ME (AUTOR(A))

KAMILA HONOSTORIO RODRIGUES (AUTOR(A))

CAIO CEZAR RODRIGUES (AUTOR(A))

CELIA MARIA HONOSTORIO RODRIGUES (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MATHEUS VILELA DE REZENDE (REU)

OSCALINA PEREIRA MARQUES (REU)

JOAO PEREIRA MARQUES (REU)

VINICIUS JOSE ACADROLLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000998-68.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): CARLOS ROBERTO RODRIGUES, CELIA MARIA HONOSTORIO 

RODRIGUES, CAIO CEZAR RODRIGUES, KAMILA HONOSTORIO 

RODRIGUES, AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA - ME REU: OSCALINA 

PEREIRA MARQUES, LUCAS MATHEUS VILELA DE REZENDE, JOAO 

PEREIRA MARQUES, VINICIUS JOSE ACADROLLI Vistos. SENTENÇA 

Processo: 1000998-68.2019.8.11.0012. AUTOR(A): CARLOS ROBERTO 

RODRIGUES, CELIA MARIA HONOSTORIO RODRIGUES, CAIO CEZAR 

RODRIGUES, KAMILA HONOSTORIO RODRIGUES, AUTO POSTO BEIRA 

RIO LTDA - ME REU: OSCALINA PEREIRA MARQUES, LUCAS MATHEUS 

VILELA DE REZENDE, JOAO PEREIRA MARQUES, VINICIUS JOSE 

ACADROLLI Vistos. Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo o 

acordo celebrado no CEJUSC entre as partes (Id 27585387), para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão. Em consequência, determino a expedição de alvarás de 

levantamento da quantia vinculada a este feito na forma do item 1. do 

acordo celebrado entre as partes (Id. 27585387). Honorários advocatícios 

na forma estipulada. Com efeito, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Nova Xavantina/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-31.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. M. (REQUERENTE)

JEAN FLAVIO PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

MIRELLE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000606-31.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: JEAN FLAVIO PEREIRA MACHADO, MIRELLE APARECIDA 

DE OLIVEIRA, M. O. M. REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA Vistos. JEAN 

FLAVIO PEREIRA MACHADO e MIRELLE APARECIDA DE OLIVEIRA 

ingressaram com ação de homologação de acordo extrajudicial, já 

qualificados nos autos. O Ministério Público manifestou pela homologação 

do acordo, vez que não viola a lei e atende aos interesses da menor 

envolvida, (id. 21296460). É o relatório. Fundamento. Decido. Pois bem, o 

acordo feito entre as partes aparentemente não apresenta qualquer 

contrariedade à lei, devendo ser registrado que foi formalizado por partes 

maiores e capazes. Vale lembrar, que a homologação do acordo põe fim 

ao processo, implicando a sua extinção com resolução de mérito. Deste 

modo, HOMOLOGO por sentença, e para que todos os efeitos legais 

surtam o acordo realizado entre as partes. E, por conseguinte, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito. Considerando a insuficiência de 

recursos das partes para pagar as custas processuais, as despesas 

judiciais e os honorários advocatícios, concedo o direito à gratuidade da 

justiça, na forma do artigo 98 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente processo digital, sem prejuízo do desarquivamento 

caso precise ser iniciado cumprimento de sentença. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 14 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000379-75.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000379-75.2018.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 24065155, ID 24065157 

e ID 24065158, pela qual a parte requerida informa nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil, e a parte requerente concorda 

com o valor no ID 25104435. Ante o exposto, JULGO extinta a presente 

ação de cobrança, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no ID 25104435. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Nova Xavantina/MT, 09 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-86.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA APARECIDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000430-86.2018.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 22060004 e ID 

22060003, pela qual a parte requerida informa nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, e a parte requerente concorda com o 

valor no ID 23859072. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de 

cobrança, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no ID 23859072. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 09 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

PROCRED - PROMOTORA DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o alvará expedido (Id. 

27628535), encaminho intimação para ciência das partes, ficando ciente 

que os autos aguardarão manifestação pelo prazo de 10 (dez) dias, nada 

sendo requerido os autos serão arquivados. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 19 de dezembro de 2019. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-70.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FIORENTIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010451-70.2016.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda, conforme informado 

alvará expedido no ID 26150356. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA À EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida 

se houver. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-16.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000230-16.2017.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 23834883, pela qual a 

parte requerida informa nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, e a parte requerente concorda com o valor no ID 

23896532. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no ID 23896532. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 

de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO JANUARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

CLEONESILVIO RIBEIRO NERES MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000363-87.2019.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 26825924, pela qual a 

parte requerida informa nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, e a parte requerente concorda com o valor no ID 

26964741. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no ID 26964741. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 

de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010820-35.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLA MONIC LEITE DA CUNHA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010820-35.2014.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 22193217, pela qual a 

parte requerida informa nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, e a parte requerente concorda com o valor no ID 

22494039. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no ID 22494039. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 

de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ZIGROSSI GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000087-90.2018.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico ser o caso de extinção do processo pelo 

total cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 26183128, pela 

qual a parte requerida informa nos termos do artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, e a parte requerente concorda com o valor no ID 

26498093. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no ID ID 26498093. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 

de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010081-57.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDI KARINE ELICKER SCHIRMBECK DE LAVOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NETTO PEREIRA DE ABREU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Marlúcia Germana dos Santos (TESTEMUNHA)

Almiro Ferreira Martins (TESTEMUNHA)

Juliana Veronice Conta Costa (TESTEMUNHA)

Honorato Alves Carneiro (TESTEMUNHA)

Cássio Antônio Leite de Arruda (TESTEMUNHA)

Afonso Doneda (TESTEMUNHA)

 

Visto, Certificado a inercia do executado quanto à penhora realizada pelo 

Id 26514436, defiro o pedido do exequente formulado no Id 26588112. Com 

efeito, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada nos autos 

em favor do exequente, dados bancários informados no Id 26588112. 

Apos o levantamento da quantia penhorada nos autos, intime-se o 

requerente para manifestar sobre o que entender de direito no prazo de 5 

dias. Decorrido esse prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova 

Xavantina, 19 de dezembro de 2019 Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001547-78.2019.8.11.0012 POLO ATIVO:FERNANDO 

VIEIRA WINTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO PEREIRA 

LOPES POLO PASSIVO: LETICIA BARBOSA DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 11/02/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-63.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RESENDE BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BORGES OAB - MG140469 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001548-63.2019.8.11.0012 POLO ATIVO:EDUARDO 

RESENDE BATISTA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONALDO BORGES POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 11/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: 

RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, 

CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000006-73.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAMEDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

NILDO PAULO DE AMORIM (REQUERENTE)

PAULO CESAR INFANTINO (REQUERENTE)

AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA (REQUERENTE)

KLEBER SELASCO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT27666/O-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-73.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:AILTON 

EVANGELISTA QUIXABEIRA e outros (7) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALTAIR BALIEIRO, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 03/03/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-76.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA ATAIDES DE LIMA (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação prestada pelos correios 

(Id. 27843626), a qual noticia que a promovida mudou do endereço 

constante dos autos, encaminho o feito ao setor de cumprimento para que 

intime a promovente, na pessoa de seu advogado, para que forneça, no 

prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço da reclamada, sob pena de 

arquivamento dos presentes autos. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 8 de janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-95.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-95.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:RENATO SILVA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADEILSON GONCALVES 

MENDES POLO PASSIVO: MARIA APARECIDA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 03/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 
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MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000094-48.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 27748291), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação no valor de 

R$=3.000,00= (três mil reais), devidamente atualizado até a data do efetivo 

pagamento. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação de 

pagamento, intime-se a parte autora para manifestação. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina, 9 de janeiro de 2020. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-50.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HEBLIUS PINHEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-50.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:HEBLIUS 

PINHEIRO DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIOLINO 

VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO POLO PASSIVO: RODOBENS 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-15.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL IRMA DULCE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de março de 2020, às 

09h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 10 de janeiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000997-83.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEY GERALDO MAURICIO BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDI KARINE ELICKER SCHIRMBECK DE LAVOR (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de março de 2020, às 

09h:40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 14 de janeiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE KENNEDY TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação prestada pelos correios 

(Id. 9599601), a qual noticia que não houve a citação da parte promovida 

devido o promovido ser desconhecido no endereço constante dos autos, 

encaminho o feito ao setor de cumprimento para que intime o promovente, 

na pessoa de seu advogado, para que forneça, no prazo de 10 (dez) 

dias, o atual endereço da reclamada, sob pena de arquivamento dos 

presentes autos. Aguarde-se o decurso do prazo supra. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 14 de janeiro de 2020. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-82.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LOPES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação prestada pelos correios 

(Id. 28008942), a qual noticia que não houve a citação da parte promovida 

devido o endereço do promovido estar incorreto, encaminho o feito ao 

setor de cumprimento para que intime o promovente, na pessoa de seu 

advogado, para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço 

da reclamada, sob pena de arquivamento dos presentes autos. 

Aguarde-se o decurso do prazo supra. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 14 de janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 
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Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-60.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000423-60.2019.8.11.0012. REQUERENTE: FERNANDA SANTOS 

BEZERRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA 

propostas por FERNANDA SANTOS BEZERRA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO, onde a parte autora narra, em síntese, que é agente 

penitenciária e que atualmente exerce suas funções no UP de Água 

Boa-MT, entretanto, requereu administrativamente sua remoção para o UP 

de Nova Xavantina, uma vez que seus familiares e filhos ali residem, tendo 

seu pedido negado pelo ente, o que motivou a propositura da presente 

ação. Pois bem. O pedido autoral é improcedente, senão vejamos: O cerne 

da irresignação, no entanto, está consubstanciado no fato de que a parte 

autora alega necessidade de permanecer junto a seus familiares em Nova 

Xavantina, invocando para isto preceitos constitucionais como direito à 

saúde e dignidade da pessoa humana. Nestas circunstâncias, inobstante 

os fundamentos trazidos à inicial, tratando-se a parte autora de agente 

público, não pode ter seus interesses pessoais à prevalência do interesse 

público, pois é incontroverso que no Estado do Mato Grosso há um déficit 

no quadro de servidores do sistema penitenciário, motivo pelo qual a 

distribuição de pessoal é baseada em estudos e análises das situações 

apresentadas nas diversas unidades pelo estado. Outrossim, é imperioso 

salientar que a própria autora, ao prestar o respectivo concurso, tinha 

conhecimento sobre as vagas ofertadas nas unidades prisionais do 

estado, indicando claramente os locais onde seriam feitas as respectivas 

lotações, dentro das necessidades do sistema penitenciário. Nesse 

passo, a pretensão perseguida nesta ação, embora até possua na 

gênese, como afirmou, o direito a saúde e dignidade humana, não pode 

sobrelevar em razão do interesse público. No tocante a tal ponto, aliás, 

não é necessário tecer maiores argumentações acerca da prevalência do 

interesse público sobre o particular. Além disso, o ato de indeferimento do 

pleito autoral para remoção constitui ato discricionário da administração 

pública, ou seja, fora feita com a observância dos critérios da 

conveniência, oportunidade, interesse público, justiça e equidade, não 

havendo que se falar em qualquer arbitrariedade na situação posta em 

exame. Trago à baila jurisprudência correlata de nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL — SERVIDOR PÚBLICO — AGENTE 

PRISIONAL — TRANSFERÊNCIA POR MOTIVO DE ESTUDO — DIREITO DE 

TODOS — PRETERIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

— ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL — PRIMAZIA — 

LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

— EXISTÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — TRANSFERÊNCIA 

CONDICIONADA A UMA ORDEM DE PREFERÊNCIA. Quando do ingresso no 

serviço público, sabia o servidor o local onde seria lotado; logo, 

competia-lhe escolher submeter-se ou não ao concurso.Os motivos 

alegados, apesar de humanamente aceitáveis, são insuficientes para que 

o interesse de todos seja preterido, em favor do proveito pessoal do 

servidor público.A concessão de remoção, alheia aos reais interesses da 

Administração, se apresenta em desacordo com o princípio da eficiência, 

previsto no artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. O direito da 

sociedade ao adequado e eficiente funcionamento do sistema 

penitenciário deve, no caso, prevalecer.Segundo o Superior Tribunal de 

Justiça, “a decisão que remove servidor público, contra os interesses do 

órgão a que serve, causa grave lesão à ordem administrativa”.Assim, pela 

literalidade de dispositivo legal, a remoção, quando existente o interesse 

público, está condicionada a uma ordem de preferência, dentro da qual a 

mudança para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino 

figura em último lugar (Lei nº 8.275/2004, artigo 11, IV).Recurso não 

provido. (N.U 0057417-40.2014.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014)” Desse 

modo, sendo incontroverso a prevalência do interesse público sobre o 

particular, bem como não tendo a parte autora comprovada a imperiosa 

necessidade de remoção para a unidade de Nova Xavantina, a 

improcedência de todos os pedidos, nos moldes como foi exposto, é 

medida de rigor a se impor na presente situação. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE 

a presente ação. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-32.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RIOS MARIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000884-32.2019.8.11.0012. INTERESSADO: LUCIA HELENA RIOS 

MARIANO REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que a requerida foi regularmente 

citada, mas não compareceu a audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C DANOS MORAIS proposta 

por LUCIA HELENA RIOS MARIANO em face de TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA., todos qualificados. Pois bem. No mérito, os pedidos 

autorais são procedentes, pois verifico que a autora juntou aos autos 

todos os documentos necessários a fim de comprovar os fatos 

constitutivos de seu, notadamente com contrato de venda de assinaturas 

entabulado com a requerida, bem como faturas de cartão de crédito que 

corroboram com todas as alegações da inicial, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso I do NCPC. Assim, deve incidir ao presente 

feito as normas do Código de Defesa do Consumidor o que configura 

como falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18, CDC, quando 

havendo a renovação automática de assinatura sem o consentimento do 

cliente. Na violação do dever da parte Requerida em estar de posse dos 

dados bancários da autora e mesmo assim proceder de maneira 

absolutamente indevida de parcelas em suas faturas mensais surge para 

esta o dano moral pela notável falha na prestação do serviço. A 

condenação em danos morais, por não existir critério indexador, funda-se 

em prudente arbítrio judicial que deve representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável de acordo com a 
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lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES Para admissão e acatamento 

do pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 

1) Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que na situação posta 

em exame cabe a repetição do indébito, posto que restou comprovado a 

responsabilidade objetiva da empresa Reclamada no evento danoso em 

questão e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 249,26 

(duzentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), que foram 

cobrados indevidamente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial 

para o fim de: A) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 249,26 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e seis 

centavos), em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data 

do primeiro desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). B) CONDENAR a empresa 

Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte 

Reclamante no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a 

decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-37.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FILIZARDO GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA -ME. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 8010363-37.2013.8.11.0012 Valor da 

causa: R$ 95,00 POLO ATIVO: Nome: LUCIANA FILIZARDO GALVAO 

Endereço: Rua GOIAS, 84, UNIAO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 POLO PASSIVO: Nome: MDV INFORMATICA E PAPELARIA 

LTDA -ME. Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1020-B, CENTRO, 

NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. NOVA XAVANTINA, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-89.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIAMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação constante da certidão do 

Oficial de Justiça (Id. 19691450), a qual noticia que o executado não mora 

no endereço constante dos autos, encaminho o feito ao setor de 

cumprimento para que intime o promovente, na pessoa de seu advogado, 

para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço do 

executado, sob pena de arquivamento dos presentes autos. Aguarde-se o 

decurso do prazo supra. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / 

MT, 15 de janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000204-47.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M DE OLIVEIRA - EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a devolução da Carta Precatória (Id. 

28048449), a qual informa que a executada não funciona mais no 

endereço constante dos autos, encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime o promovente, na pessoa de seu advogado, para que 

forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço da reclamada, sob 

pena de arquivamento dos presentes autos. Aguarde-se o decurso do 

prazo supra. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de 

janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID GALVAO ALVES (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de janeiro de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Zilvani Aparecida de Jesus (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de janeiro de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-19.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEAUREA CRISTINE GOMES LOURENCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-19.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:ECIONE ALVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELE FREITAS PEREIRA 

POLO PASSIVO: EDEAUREA CRISTINE GOMES LOURENCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-04.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTEIR FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000030-04.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:ECIONE ALVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELE FREITAS PEREIRA 

POLO PASSIVO: WALTEIR FERREIRA BORGES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 03/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-56.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LUCIA DE PAULA BARBOSA (REQUERIDO)

EDUARDO CELESTINO BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000033-56.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:GARCONI 

CONSTANTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIOLINO 

VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO POLO PASSIVO: EDUARDO 

CELESTINO BARBOSA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDIENE HAIALA MOURA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000453-95.2019.8.11.0012. REQUERENTE: EDIENE HAIALA MOURA DE 

BRITO REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS proposta por EDIENE HAILA MOURA DE BRITO em face de E - 

CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

CHARLES BABBAGE – UNIORKA), todos qualificados. Pois bem. A ação 

deve ser julgada improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se 

que a causa de pedir resulta da alegação de que a parte reclamante teve 

seu nome inserido indevidamente nos cadastros protetivos de crédito por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que efetuou a quitação de todos 

os débitos com esta, tendo esta se negado a proceder com a retirada de 

seu nome dos registros de negativação, motivando a propositura da 

presente ação. Ocorre que a empresa reclamada logrou êxito em modificar 

os direitos da parte autora, colacionando documento (extrato de 

negativação) comprovando a exclusão do nome da autora na data de 

03/08/2018, ou seja, logo após efetuar a compensação do boleto pago, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ou seja, 

restou inconteste que na data da propositura da ação, a parte reclamante 

já não tinha mais seu nome inserido no rol de inadimplentes. No que pertine 

ao dano moral, verifico que a autora não logrou êxito em comprovar os 

supostos danos morais sofridos em virtude dos fatos narrados, uma vez 

que são situações corriqueiras que não implicam necessariamente em 

abalos psíquicos suficientes a fim de amparar pretendida indenização. 

Entendo que o dano moral existe quando há manifesta dor, vexame, 

sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia 
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e desequilíbrio em seu bem- estar, o que não restou demonstrado nos 

autos. Os transtornos causados estão dentro de uma linha de riscos de 

uma vida em sociedade, não decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos 

que seja passível de indenização pecuniária. Tal fato, embora não 

desejável, é fato previsível na vida em sociedade. Isto porque, no máximo, 

a situação posta em exame não é passível de ser reconhecida como um 

fato injusto capaz de produzir ofensa à honra, à imagem ou à sua 

dignidade profissional asseguradas pelos incisos V e X do artigo 5º, da 

Constituição Federal, daí porque não justifica a condenação da reclamada 

ao pagamento da indenização por dano moral. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados à exordial e 

IMPROCEDENTE os danos morais. REVOGO a tutela de urgência concedida 

à id 21885167. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-20.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA ESMERALDINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS FELDHAUS OAB - GO0017251A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000167-20.2019.8.11.0012. INTERESSADO: THIAGO SILVA 

ESMERALDINO REQUERIDO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares 

arguida pela requerida. I – DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Indefiro o 

pedido de reconhecimento de incompetência territorial, pois o autor optou 

por ajuizar a ação no local onde reside, com fundamento no art. 4º, inciso 

III da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor ou do local do 

ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo.” Ainda, de acordo com a o 

Provimento nº 01/2007/CSJE, em seu artigo 3º, estabelece que a 

competência, é estabelecida pela residência ou domicílio da parte 

reclamante. Ademais, é assente na jurisprudência que, nas hipóteses de 

contratação de promessa de compra e venda de imóvel a ser edificado, as 

partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos 

nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, daí porque a demanda deve ser 

apreciada à luz desta lei. Logo, por se tratar de contrato de adesão em 

relação de consumo, considera-se nula a cláusula de eleição de foro que 

objetiva impedir o consumidor de ter acesso ao Poder Judiciário mediante a 

propositura de ação no foro de seu domicílio. II – DO VALOR DA CAUSA 

Rejeito a preliminar, pois verifico que a parte autora adequou corretamente 

o valor da causa à pretensão econômica pretendida, em estrita 

consonância com o disposto no enunciado 39 do FONAJE. Ultrapassada 

as preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES propostas por 

THIAGO SILVA ESMERALDINO em face de ILHAS DO LAGO 

INCORPORAÇÃO SPE - LTDA, todos qualificados. Pois bem. O pedido 

autoral é parcialmente procedente, senão vejamos. Primeiramente urge 

salientar que no caso em tela a relação existente entre as partes é a de 

consumo, ante o fato de aquele ter adquirido lotes de terra de propriedade 

da Requerida, devendo portanto serem analisados à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, respectivamente, a teor dos artigos 2º e 3º do 

CDC. Ressai dos autos que a controvérsia da presente lide cinge-se no 

atraso na entrega do imóvel, bem como na imposição de multa 20% sobre 

o valor pago, decorrentes da aquisição de 02 (dois) apartamentos, no 

Loteamento “ILHAS DO LAGO ECO RESORT” de propriedade da requerida, 

ao qual aduz a autora que em virtude desta não ter cumprido com sua 

obrigação estipulada em contrato, ou seja, atraso injustificado na entrega 

do imóvel, bem como sendo realizadas em discordância com o projeto que 

foi apresentado, requereu a devolução integral do valor pago e o distrato 

do contrato. Nos termos do art. 373, II, CPC incumbia a Requerida o ônus 

probatório em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos o 

direito da parte autora, que no caso, consistia na comprovação de que 

efetuara a entrega do imóvel dentro do prazo decorrentes do contrato sob 

judice, ou seja, deveria ter trazido aos autos elementos comprobatórios a 

fim de amparar suas afirmações, o que não logrou êxito em comprovar. 

Ademais, importante salientar que as cláusulas e condições estipuladas 

em contrato de adesão não são imunes à apreciação do poder judiciário. 

Verificado o abuso na prestação do serviço, é dever do poder judiciário 

prover meios para que o cliente ora consumidor não reste prejudicado, 

uma vez que é parte vulnerável na relação jurídica estabelecida. A boa fé 

objetiva, princípio de índole constitucional, é uma das finalidades centrais 

do ambiente regulatório que disciplina a adesão aos contratos de compra e 

venda de imóveis, seja em favor da construtora, seja em favor do 

consumidor ora comprador. Deve-se considerar que a pretensão do autor 

encontra amparo nos art. 51, IV do CDC, conforme veremos: “Art. 51 – 

São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 

ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV- estabeleçam 

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade”. Desta forma, demonstrada a lesão, sob o prisma econômico, 

amparada na reversibilidade de cláusulas onerosas, que desequilibram os 

direitos e obrigações da parte autora, como está posto na teoria da 

imprevisão a qual permitiu a inserção da imposição de cláusula penal 

excessiva. Esta teoria foi recepcionada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, reforçando ser o contrato um instrumento social e não um 

meio de enriquecimento ilícito. No que tange a taxa de corretagem, 

imperioso destacar, contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, 

deve haver a necessidade de clareza e transparência na previsão 

contratual ao transferir o pagamento para o promitente-comprador nos 

contratos de compra-venda de imóveis, sendo que o custo deve ser 

previamente informado, especificando o valor do imóvel e especificando o 

valor da comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. 

Assim, o dever de informação é cumprido quando o consumidor é 

informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total 

da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de 

corretagem. Neste ínterim, conquanto a parte reclamada tenha alegado 

que parte da quantia paga pelo autor fora utilizada para pagamento de 

comissão de corretagem, verifica-se que tal argumento não atende ao 

disposto no art. 6º, inciso III, do CDC, o qual versa que o consumidor 

deverá ser informado previamente, de forma clara, precisa e inequívoca 

acerca do valor total do contrato, características, composição, qualidade e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem, especialmente, no que 

tange a obrigação de remunerar o intermediador da negociação do imóvel. 

Configurado, desse modo, o inadimplemento contratual por parte da 

empresa requerida, ao deixar de disponibilizar ao requerente a fração da 

unidade autônoma do imóvel a que se obrigou por força do contrato 

particular de promessa de compra e venda com ele firmado, dentro do 

prazo estabelecido no respectivo instrumento, tem-se que o acolhimento 

do pedido de rescisão da avença sem ônus, bem como de devolução 

integral da quantia paga, são medidas que se impõem. Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ editou o Enunciado de Súmula nº. 543, 

que se reproduz na íntegra: “Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a pelo promitente imediata restituição das 

parcelas pagas comprador - , ou integralmente, em caso de culpa 

exclusiva do promitente vendedor/construtor parcialmente, caso tenha 

sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. DO DANO MORAL 

No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, tenho que 

não merece guarida, pois inobstante os fatos narrados a inicial da parte 
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autora, certo que são situações desagradáveis e que causam certo 

dissabor, por si só, não é razão fundante para deferimento de indenização 

por dano moral. Isto porque, no máximo, pode ser um descumprimento de 

natureza contratual e não é passível de ser reconhecida como um fato 

injusto capaz de produzir ofensa à honra, à imagem ou à sua dignidade 

profissional asseguradas pelos incisos V e X do artigo 5º, da Constituição 

Federal, daí porque não justifica a condenação da empresa requerida ao 

pagamento da indenização por dano moral. Ademais, insta salientar que 

para caracterização de dano moral, faz-se necessária a comprovação 

dos danos que sofreu em sua imagem e em sua esfera íntima, que se 

consubstanciam em atributos externos ao sujeito, e, por isso, 

dependentes de prova específica a seu respeito. Por fim, mero abalo a 

patrimônio igualmente não se traduz em dano moral, que justamente é 

caracterizado pela extrapatrimonialidade, sendo que patrimônio é dano 

“patrimonial” (= dano material). Afinal, o dano que for patrimonial não é 

moral. Entender-se de forma diversa equivaleria a dizer que toda e 

qualquer aborrecimento nas relações jurídicas, ou impontualidade no 

pagamento, incumprimento contratual, gerariam sempre o dever de 

indenizar moralmente a pessoa lesada, o que não se admite. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e 

Venda objeto dos autos, Contrato de Número: 160/07 – B105/10 e Contrato 

de Número: 160/04 – I202/06, firmado entre as partes, na cidade de Caldas 

Novas – GO; B) CONDENAR a empresa reclamada a proceder com a 

restituição do valor de R$ 28.013,84 (vinte e oito mil e treze reais e trinta e 

quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data 

do efetivo desembolso. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo 

por sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-62.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALEXANDRE KLOSINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010264-62.2016.8.11.0012. REQUERENTE: LUCAS FERNANDES MEIRA 

REQUERIDO: RENATO ALEXANDRE KLOSINSKI Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte exequente manifestou informando o 

pagamento integral da dívida constante no processo. Assim sendo, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-90.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000712-90.2019.8.11.0012. REQUERENTE: LUZIA GOMES VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Por 

imperativo cronológico, passo a análise das preliminares arguidas: I - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Em contestação, a empresa requerida 

alegou a incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. II - DA PRESCRIÇÃO A 

preliminar em comento, a toda evidência, não merece prosperar, uma vez 

que a situação posta nos autos decorre de prestações de trato 

sucessivo, renovando-se mês a mês. Rejeito ainda a preliminar no tocante 

a inépcia, pois se confunde com o mérito. Ultrapassada as preliminares, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUZIA GOMES VIEIRA em face de 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, onde a reclamante alega, em síntese, 

que vem sofrendo descontos indevidos em seu beneficio previdenciário 

por ordem da empresa reclamada, bem como teve seu nome negativado 

em razão destes empréstimos, uma vez que entende ser derivados de 

terceiros fraudadores, pugnando assim pelo cancelamento dos referidos 

descontos e retirada de seu nome do rol de inadimplentes, além de uma 

compensação por danos morais que entende ter sofrido. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial da 

reclamante e aduzindo que os empréstimos foram devidamente 

contratados e utilizados pela parte autora, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em descontos indevidos em beneficio previdenciário – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de cédula de crédito bancário 

assinado pela autora comprovando a contratação aos empréstimos, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em descontos indevidos em seu 

benefício previdenciário Ademais, considerando ainda os demais 

documentos juntados pelas partes, bem como afirmativa da própria autora 

asseverando que sempre realizou empréstimos com o banco reclamado, 
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não pairam dúvidas acerca da contratação dos empréstimos e a legalidade 

dos referidos descontos. Aliás, este é o entendimento esposado por 

alguns tribunais pátrios, a saber: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10287120010429001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 31/07/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INCLUSÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido 

comprovados, nos autos, a contratação do empréstimo e o inadimplemento 

da dívida, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 14 , § 3º , II do CDC 

e art. 188, I, do CCB. 2. Ausente o caráter ilícito da inscrição, ausente 

também o dever de indenizar. 3. Sentença mantida.” Outrossim, importante 

dar relevo que a reclamante não impugnou a contestação apresentada, 

momento que tinha para contrapor as alegações da reclamada e 

comprovar a ilegalidade dos referidos descontos, bem como a inclusão 

indevida de seu nome nos cadastros protetivos de crédito. Desta feita, ao 

meu ver, a improcedência de todos os pedidos é medida de rigor a se 

impor na presente situação. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. REVOGO a tutela de 

urgência concedida à id 21901991. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo 

por sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: A parte promovente apresentou 

tempestivamente seu recurso (Id. 27944774), tendo requerido o benefício 

da justiça gratuita. Intime-se a recorrida para que ofereça contrarrazões 

recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 17 de janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-67.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FURQUIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001302-67.2019.8.11.0012. Vistos. Cuida-se de reclamação cível c/c 

pedido liminar proposta por RUBENS FURQUIM SOBRINHO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, 

em síntese, que o fornecimento e as contraprestações de serviço corriam 

regulares quando, a partir do mês de maio deste ano, 05/2019, o 

requerente e seus funcionários do setor administrativo perceberam que 

houve uma variação nos lançamentos das faturas de energia elétrica 

consumida nos meses subsequentes. Assim, requer, em sede liminar, que 

a promovida se abstenha de suspender o fornecimento de energia em sua 

residência e retire o nome do autor junto ao banco de dados da Serasa. É 

o breve relato. Decido. Com efeito, analisando minuciosamente os autos, a 

priori, reconheço eventual direito da parte reclamante, notadamente 

porque o valor da fatura com vencimento no mês de outubro de 2019, é 

muito superior aos meses anteriores, consoante se infere dos 

documentos anexados à exordial, inexistindo, por ora, razões para a 

suspensão do serviço (Id.26545407). Assim, diante dos argumentos 

expendidos na inicial, tenho que não subsistem, por ora, razões plausíveis 

para a reclamada vir a sobrestar o fornecimento de energia elétrica na 

residência do reclamante, mormente por se tratar de um serviço de 

natureza indispensável para a vida moderna. Nesse sentido: “ENERGIA 

ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DA CONCESSIONÁRIA, POIS A 

CONSUMIDORA ENCONTRAVA-SE EM DIA COM O PAGAMENTO DE SUAS 

OBRIGAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Não restam dúvidas de que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ocorreu irregularmente, já que a autora 

estava em dia com suas obrigações junto à requerida, fato que restou 

comprovado através dos documentos juntados às fls.04/14. Indevido, 

portanto, o corte efetuado. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, ainda que por apenas um dia, ultrapassa os limites do simples 

desconforto, pois se trata de uma utilidade absolutamente indispensável 

para a vida moderna. (...)” (TJRS - Recurso Cível Nº 71003328788, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 29/03/2012). Grifei. Destarte, o CDC, em seu art. 

22, estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Nesse diapasão, 

não se pode compelir o usuário a pagar o débito, que julga indevido, sob o 

terror de ver interrompido o fornecimento de energia elétrica, porquanto, 

não há razoabilidade para submeter o consumidor a eventual corte no 

fornecimento do serviço, enquanto perdura a demanda. Diante do exposto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada pela parte reclamante e DETERMINO a 

intimação da parte reclamada para que SE ABSTENHA de suspender 

prestação dos serviços de rede elétrica, da Unidade Consumidora descrita 

na inicial, no tocante aos fatos em testilha, e ainda, que RETIRE o nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de fixação de multa, em caso de 

descumprimento desta decisum. Ressalto, igualmente, que no caso de 

inadimplemento de faturas vincendas, fica a parte reclamada autorizada a 

tomar as medidas que entender necessárias. Cite-se e notifique-se a parte 

reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação, designada por esta secretaria em ID. 

26545410, advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte reclamante, constando da intimação 

que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-67.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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RUBENS FURQUIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001302-67.2019.8.11.0012. Vistos. Cuida-se de reclamação cível c/c 

pedido liminar proposta por RUBENS FURQUIM SOBRINHO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, 

em síntese, que o fornecimento e as contraprestações de serviço corriam 

regulares quando, a partir do mês de maio deste ano, 05/2019, o 

requerente e seus funcionários do setor administrativo perceberam que 

houve uma variação nos lançamentos das faturas de energia elétrica 

consumida nos meses subsequentes. Assim, requer, em sede liminar, que 

a promovida se abstenha de suspender o fornecimento de energia em sua 

residência e retire o nome do autor junto ao banco de dados da Serasa. É 

o breve relato. Decido. Com efeito, analisando minuciosamente os autos, a 

priori, reconheço eventual direito da parte reclamante, notadamente 

porque o valor da fatura com vencimento no mês de outubro de 2019, é 

muito superior aos meses anteriores, consoante se infere dos 

documentos anexados à exordial, inexistindo, por ora, razões para a 

suspensão do serviço (Id.26545407). Assim, diante dos argumentos 

expendidos na inicial, tenho que não subsistem, por ora, razões plausíveis 

para a reclamada vir a sobrestar o fornecimento de energia elétrica na 

residência do reclamante, mormente por se tratar de um serviço de 

natureza indispensável para a vida moderna. Nesse sentido: “ENERGIA 

ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DA CONCESSIONÁRIA, POIS A 

CONSUMIDORA ENCONTRAVA-SE EM DIA COM O PAGAMENTO DE SUAS 

OBRIGAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Não restam dúvidas de que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ocorreu irregularmente, já que a autora 

estava em dia com suas obrigações junto à requerida, fato que restou 

comprovado através dos documentos juntados às fls.04/14. Indevido, 

portanto, o corte efetuado. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, ainda que por apenas um dia, ultrapassa os limites do simples 

desconforto, pois se trata de uma utilidade absolutamente indispensável 

para a vida moderna. (...)” (TJRS - Recurso Cível Nº 71003328788, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 29/03/2012). Grifei. Destarte, o CDC, em seu art. 

22, estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Nesse diapasão, 

não se pode compelir o usuário a pagar o débito, que julga indevido, sob o 

terror de ver interrompido o fornecimento de energia elétrica, porquanto, 

não há razoabilidade para submeter o consumidor a eventual corte no 

fornecimento do serviço, enquanto perdura a demanda. Diante do exposto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada pela parte reclamante e DETERMINO a 

intimação da parte reclamada para que SE ABSTENHA de suspender 

prestação dos serviços de rede elétrica, da Unidade Consumidora descrita 

na inicial, no tocante aos fatos em testilha, e ainda, que RETIRE o nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de fixação de multa, em caso de 

descumprimento desta decisum. Ressalto, igualmente, que no caso de 

inadimplemento de faturas vincendas, fica a parte reclamada autorizada a 

tomar as medidas que entender necessárias. Cite-se e notifique-se a parte 

reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação, designada por esta secretaria em ID. 

26545410, advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte reclamante, constando da intimação 

que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-67.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FURQUIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001302-67.2019.8.11.0012. Vistos. Cuida-se de reclamação cível c/c 

pedido liminar proposta por RUBENS FURQUIM SOBRINHO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, 

em síntese, que o fornecimento e as contraprestações de serviço corriam 

regulares quando, a partir do mês de maio deste ano, 05/2019, o 

requerente e seus funcionários do setor administrativo perceberam que 

houve uma variação nos lançamentos das faturas de energia elétrica 

consumida nos meses subsequentes. Assim, requer, em sede liminar, que 

a promovida se abstenha de suspender o fornecimento de energia em sua 

residência e retire o nome do autor junto ao banco de dados da Serasa. É 

o breve relato. Decido. Com efeito, analisando minuciosamente os autos, a 

priori, reconheço eventual direito da parte reclamante, notadamente 

porque o valor da fatura com vencimento no mês de outubro de 2019, é 

muito superior aos meses anteriores, consoante se infere dos 

documentos anexados à exordial, inexistindo, por ora, razões para a 

suspensão do serviço (Id.26545407). Assim, diante dos argumentos 

expendidos na inicial, tenho que não subsistem, por ora, razões plausíveis 

para a reclamada vir a sobrestar o fornecimento de energia elétrica na 

residência do reclamante, mormente por se tratar de um serviço de 

natureza indispensável para a vida moderna. Nesse sentido: “ENERGIA 

ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DA CONCESSIONÁRIA, POIS A 

CONSUMIDORA ENCONTRAVA-SE EM DIA COM O PAGAMENTO DE SUAS 

OBRIGAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Não restam dúvidas de que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ocorreu irregularmente, já que a autora 

estava em dia com suas obrigações junto à requerida, fato que restou 

comprovado através dos documentos juntados às fls.04/14. Indevido, 

portanto, o corte efetuado. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, ainda que por apenas um dia, ultrapassa os limites do simples 

desconforto, pois se trata de uma utilidade absolutamente indispensável 

para a vida moderna. (...)” (TJRS - Recurso Cível Nº 71003328788, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 29/03/2012). Grifei. Destarte, o CDC, em seu art. 

22, estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Nesse diapasão, 

não se pode compelir o usuário a pagar o débito, que julga indevido, sob o 

terror de ver interrompido o fornecimento de energia elétrica, porquanto, 
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não há razoabilidade para submeter o consumidor a eventual corte no 

fornecimento do serviço, enquanto perdura a demanda. Diante do exposto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada pela parte reclamante e DETERMINO a 

intimação da parte reclamada para que SE ABSTENHA de suspender 

prestação dos serviços de rede elétrica, da Unidade Consumidora descrita 

na inicial, no tocante aos fatos em testilha, e ainda, que RETIRE o nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de fixação de multa, em caso de 

descumprimento desta decisum. Ressalto, igualmente, que no caso de 

inadimplemento de faturas vincendas, fica a parte reclamada autorizada a 

tomar as medidas que entender necessárias. Cite-se e notifique-se a parte 

reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação, designada por esta secretaria em ID. 

26545410, advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte reclamante, constando da intimação 

que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 09 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010321-80.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SUPER CAMPEAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO DE REZENDE RODRIGUES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010321-80.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: SUPERMERCADO SUPER 

CAMPEAO LTDA - ME EXECUTADO: MAGNO DE REZENDE RODRIGUES, 

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA Vistos etc., Homologo o acordo 

entabulado entre as partes (id 25052750) para que surta os efeitos legais 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após as 

formalidades legais e de praxe, proceda-se com o arquivamento dos 

autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão do Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-98.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO SOUZA DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000899-98.2019.8.11.0012. REQUERENTE: EURICO SOUZA DE GODOI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Por ordem cronológica, passo a análise da preliminar arguida pela 

reclamada. I - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. Trata-se de AÇÃO DE 

DISCUSSÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por EURICO SOUZA DE GODOI em 

face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, 

onde o reclamante alega, em síntese, que vem recebendo faturas de 

energia elétrica que destoa completamente de seu padrão médio de 

consumo, alcançando o patamar em apenas 3 (três) meses o equivalente 

a 1368 KW (hum mil, trezentos e sessenta e oito quilowatts hora). 

Sustenta que procurou a reclamada a fim de saber a justificativa do 

aumento considerável no valor de suas faturas, não recebendo qualquer 

resposta por parte da empresa reclamada, bem como teve o fornecimento 

de energia suspensa em sua unidade em virtude do aumento abusivo nas 

cobranças, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos e 

refaturamento correto das faturas, bem como por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a empresa 

reclamada aduz pela regularidade na cobrança das faturas de consumo 

de energia elétrica da autora, pois o critério de faturamento em imóveis 

localizados em zona rural são diferentes daqueles que se encontram 

localizados em zona urbana, ou seja, são efetuados de forma plurimensal, 

invocando para isso as disposições constantes nos arts. 85 e 86 da 

Resolução 414/2010, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Não obstante a alegação da Reclamada no que tange a 

regularidade de cobrança ante o acúmulo de consumo não faturado, é 

importante ressaltar que as mencionadas faturas destoam totalmente da 

média aritmética de consumo apresentada pelo mesmo, tanto antes quanto 

depois das indigitadas faturas contestadas. Ademais, o fornecimento de 

energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações 

de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja 

ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia 

com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. No entanto, esse procedimento de 

cobrança excessivamente fora das médias pagas pelos consumidores 

fere os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da 

prestação de serviços eficientes e o da informação adequada que tem por 

obrigação prestar ao consumidor. Verifica-se que as faturas emitidas nos 

valores de R$ 84,00 com vencimento para o dia 12/03/2019; no valor de 

R$ 86,67 com vencimento para o dia 08/04/2019; valor de R$ 56,93 com 

vencimento para o dia 07/06/2019; valor de R$ 65,79 com vencimento para 

o dia 09/07/2019 estão muito acima da média cobrada com relação às 

demais faturas referentes a esses intervalos, conforme faturas anexadas 

pelo autor à inicial. Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia 

elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que 

ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos 

presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações. In casu, inobstante os 

argumentos sobre a verificação plurimensal por parte da Reclamada, 

verifico que mostra-se desarrazoado um consumo de energia que registra 

350KW em um determinado mês e em outro registrar 1748 KWH, sob 

argumentação de recuperação de consumo referente somente a dois 

meses, isso para uma única família vivendo em uma pequena propriedade 

rural. Desse modo, não se pode reconhecer como legítimo o ato 
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administrativo praticado pela empresa Reclamada, posto que, 

independentemente do motivo que levou o medidor - ou o funcionário que 

procede a leitura - a registrar um consumo infinitamente maior do que 

aquele usualmente utilizado, tal fato não pode ser imputado unilateralmente 

ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca do por que das 

variações desses registros, sob pena de estarmos consolidando a 

medição por estimativa, o que não é admissível. Nesta esteira, colaciono o 

entendimento jurisprudencial: “Apelação Cível. Ação Ordinária visando 

anulação de débito. Energia elétrica. Irregularidade apurada no relógio 

medidor. Ausência de prova da variação na média de consumo. 

Lançamento por estimativa. Irregularidade. O lançamento por estimativa, 

decorrente de suposto desvio de energia, não é permitido, sem que tenha 

sido demonstrado nos autos, em período razoável, o aumento do referido 

consumo, após as providências para eliminação das ditas ligações 

irregulares. Ofensa ao devido processo legal. Não se pode admitir que a 

processante instaure e conclua a apuração, unilateralmente, e, de plano, 

aplique a respectiva penalidade. Recurso a que se nega provimento.? 

(Apelação Cível 1.0024.04.420962-5/001. 7ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator Desembargador Pinheiro Lago. 

j. 11 de julho de 2006).” Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da cobrança, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática 

abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva 

e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e 

incisos do CDC. Destarte, o corte de energia ou a ameaça de, como forma 

de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa ou a aceitação de 

parcelamento, que na realidade não são devidos ou que merecem ser 

discutidos, extrapola os limites da legalidade. Não há de se prestigiar 

atuação da justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida por 

credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do 

que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios 

constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do 

cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida 

em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles 

se utiliza. Assim, necessária a revisão do débito, para se declarar sua 

inexistência, já que não comprovado o consumo efetivo da quantidade de 

Kw indicada na mencionada fatura, que deverão ser revistas e calculadas 

sobre a média de consumo, qual seja, com a troca do relógio medidor e um 

período de aferição de 12 (doze) meses. Por corolário lógico, deverá a 

Reclamada rever as faturas objeto dos autos, recalculando-a para o 

patamar de Kw de consumo equivalentes a média de 12 (doze) meses 

após a troca do medidor, bem como ao preço vigente à época. No que 

toca aos danos morais, mostra-se devida à indenização, porquanto a 

cobrança indevida referente a consumo superior à média mensal gera, 

sem dúvida, desconforto, aflição, e transtornos que não podem ser 

comparados como mero dissabor, notadamente quando houve suspensão 

no fornecimento de energia por consumo não utilizado. Impera constar que 

ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância 

devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, o caráter socioeducativo da medida, bem como a postura 

negligente da reclamada em não atender a solicitação de revisão dos 

débitos, revela-se suficiente o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), ao qual 

apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem 

causa da requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados à exordial e 

IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos pela reclamada, para o fim de 

DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, ou seja, faturas 

no valor de R$ 84,00 com vencimento para o dia 12/03/2019; no valor de 

R$ 86,67 com vencimento para o dia 08/04/2019; valor de R$ 56,93 com 

vencimento para o dia 07/06/2019; valor de R$ 65,79 com vencimento para 

o dia 09/07/2019, uma vez que não amparadas no real consumo do 

reclamante, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como 

consumo a média referente a 12 (doze) meses após a troca do medidor, 

ao preço vigente da época. CONDENO a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de 

R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% 

ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). CONFIRMO a liminar concedida a id 22676122. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-14.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO LUCIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000633-14.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ERIVALDO LUCIANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA C/C DANOS MORAIS proposta por ERIVALDO LUCIANO 

DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos qualificados. 

Pois bem. A ação deve ser julgada improcedente, senão vejamos. Da 

petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da alegação de que a 

parte vem tentando efetuar o cancelamento dos serviços, sob o 

argumento de quem não tem mais interesse na continuidade da 

contratação, asseverando que a empresa mantém postura inerte e não 

procede com sua solicitação de cancelamento. Ocorre que em nenhum 

momento nos autos a parte reclamante demonstrou ter solicitado 

cancelamento de seu plano telefônico perante a empresa reclamada, 

inexistindo qualquer protocolo ou outro documento capaz de, em tese, 

demonstrar a solicitação administrativa para efetivar o cancelamento de 

tais serviços, colacionando tão somente faturas de cobranças que no meu 

entendimento são insuficientes para comprovação do aludido. Assim, 

verifico que a parte reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito. Tal ônus lhe pertence nos termos do art. 373, I 

do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;” Importante salientar que 

para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da prova, 

deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não é 

absoluto em nosso ordenamento jurídico. A parte autora não juntou aos 

autos qualquer documento que pudesse minimamente comprovar suas 

afirmações. Nesse sentido: (GRIFO) RECURSO INOMINADO nº 

8010332-59.2015.811.0040 - Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sorriso - MTRECORRENTE: EMERSON MINOSSO RECORRIDO: ARNALDA 

ELZA DE SOUZA MARTINHORECORRIDO: DALLA VALLE & DALLA VALLE 

LTDA - EPPSÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – VERIFICADA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE 

DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS ENCERRAMENTO DE 

CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DEVER DO 
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INQUILINO QUE OPTOU POR TER A UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA 

EM SEU NOME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA 

CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O contrato firmado 

entre as partes não estabeleceu a obrigação de mudança de titularidade 

da unidade consumidora de energia para o nome do reclamante, tampouco 

qualquer providência por parte das reclamadas no sentido inverso ao 

término do contrato de locação. Optando o inquilino por ter a unidade 

consumidora de energia em seu nome, cabe a este, ao término do contrato 

de locação e não havendo mais interesse, providenciar o encerramento do 

contrato junto à concessionária distribuidora de energia elétrica. Assim 

ausente protocolo de cancelamento presume-se legítima a cobrança pelo 

serviço prestado e, como consequência, impõe-se a improcedência da 

demanda. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente 

em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se 

eventual benefício de Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas 

sucumbenciais. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Desta feita, a 

meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o Reclamante não comprovou que sofrido 

qualquer prejuízo de cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a 

ocorrência de dano moral e leva consequentemente a improcedência da 

ação em todos os seus termos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o processo, 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-53.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES NEGREIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VACEG - INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000417-53.2019.8.11.0012. REQUERENTE: DEYVID NEVES NEGREIRO & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: VACEG - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INFORMÁTICA ELETRONICO LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que apesar de devidamente intimada, a reclamante deixou 

transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação com 

indicação de novo endereço com a finalidade de citar o reclamado. Assim 

sendo, tendo em vista que no âmbito dos juizados especiais não há a 

possibilidade de citação por edital ou por hora certa, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III do 

Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a 

decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-97.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000869-97.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOSE NETO XAVIER DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito as preliminares por inépcia, pois verifico que o 

autor juntou aos autos todos os documentos necessários e aptos a fim de 

possibilita o ingresso em juízo. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa 

de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado ou demais 

documentos que pudessem comprovar a relação jurídica entre as partes, 

nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, 

assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento 

que comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta pontuar, 

que a versão apresentada sobre a regularidade do apontamento só teria 

valor se estivesse acompanhada de demais documentos probatórios. Os 

documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 
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inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, como pode 

ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A parte reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. No que tange a condenação por astreintes, mostra-se 

imperiosa adoção da medida, pois conforme determinação em sede liminar 

datada de 07 de Janeiro de 2019 (id 17180292) verifico que a empresa 

reclamada, até o presente momento, quedou-se inerente e não atendeu ao 

disposto no referido comando legal. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados à exordial e IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos pela 

empresa reclamada para o fim de: A) DECLARAR a inexistência do débito 

no valor de R$ 52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 

inclusa no dia 21 de agosto de 2018, pela reclamada, referente ao 

contrato n.º 0000566060201804, que originou a negativação do nome da 

parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito 

(SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos 

órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob 

pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). B) CONDENAR a empresa 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

astreintes, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de 

12.01.2019. CONFIRMO a tutela de urgência concedida à id 17180292. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-97.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 27727942) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo o promovente para 

responder os embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 17 de janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-92.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000880-92.2019.8.11.0012. REQUERENTE: GUSTAVO PEREIRA LOPES 

REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS 

LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Por ordem cronológica, passo a análise da preliminar arguida pela 

Reclamada. I – ILEGITIMIDADE PASSIVA A preliminar em comento, todavia, 

não merece guarida, uma vez que possui legitimidade a empresa com 

quem o consumidor contatou diretamente. Ademais, a documentação 

acostada aos autos traz claramente o nome e logotipo da empresa 

Reclamada (BOOKING.COM) Outrossim, tratando-se de relação de 

consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é 

objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do 

que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as reclamadas responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. Afastada 

a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS proposta por GUSTAVO PEREIRA 

LOPES em face de BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA onde a parte autora narra, em síntese, que efetuou o 

cancelamento de uma reserva de hotel feitas na plataforma da empresa 

requerida, contudo, fora debitado de seu cartão de crédito o valor de R$ 

240,00 (duzentos e quarenta reais), motivando a propositura da presente 

ação. Em sua defesa, a empresa requerida limitou-se a discorrer a 

respeito de sua ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade no 

evento discutido é de terceiros, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. O 

pedido autoral é procedente, senão vejamos. Ressai dos autos que a 

controvérsia da presente lide cinge-se na recusa do estorno de valores 

debitados de forma indevida em fatura de cartão de crédito do autor. O 

comprovante de cancelamento de viagem a que se funda a ação e 

colacionado aos autos corrobora que o autor efetuou o cancelamento com 

bastante antecedência, ou seja, na data de 24.01.2019, além de diversos 

outros documentos comprovando o anúncio feitos pela reclamada sobre 

essa possibilidade de cancelamento gratuito. Nos termos do art. 373, II, 

CPC incumbia à parte Reclamada o ônus probatório em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos o direito da parte autora ora 

inventariante, que no caso, consistia na regularidade da cobrança em liça, 
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o que não logrou êxito em comprovar. A reclamada não juntou aos autos 

qualquer documento que comprovasse minimamente sua ausência de 

responsabilidade no evento danoso em discussão. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com 

seu dever de prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, mostra-se devido a indenização, posto 

que a quebra de expectativa em relação ao serviço oferecido frustram a 

relação de consumo e de confiança entre promovente e promovida. 

Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, os 

valores envolvidos, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se 

razoável o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar 

a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a empresa ré não se desincumbiu de efetuar a cobrança na 

fatura de cartão de crédito do autor mesmo após o cancelamento gratuito 

do serviço. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 

reais) ao qual deverão ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados à exordial para o fim de: a) CONDENAR a empresa 

Requerida a restituir o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), em 

dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da cobrança e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a 

partir da citação; b) CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ocasionados a parte autora no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 

362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-98.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AMORIM MARTINS DE SA OAB - GO19962 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000134-98.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ADJANIRA LUIZA 

GONCALVES BARBOSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE APARECIDA DE 

GOIANIA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamada foi regularmente citada, mas não apresentou contestação 

no prazo legal (certidão de id 12587560), razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS propostas por ADJANIRA LUIZA GONÇALVES BARBOSA em 

face de MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA, todos qualificados. Pois 

bem. No mérito, os pedidos autorais são parcialmente procedentes, pois 

verifico que a autora juntou aos autos todos os documentos necessários 

a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente com 

certidão de protesto positivo indicando o apontamento pela reclamada, 

bem como demais documentos como CNPJ comprovando ser proprietária 

de empresa e que reside em Nova Xavantina que corroboram com todas 

as alegações de sua inicial, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso I do NCPC. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a reclamante, quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, acessando 

especialmente a parte compensatória da natureza do dano moral. Deixo de 

adotar a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores 

evidências de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves 

no seio social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em 

consonância às circunstâncias do caso concreto e em estimativa 

condizente à firmada pela jurisprudência pátria. No que concerne aos 

danos materiais para contratação de profissional para ingresso neste 

juízo, entendo que não merece amparo, uma vez que no sistema do 

Juizado Especial Cível é mera faculdade da parte a contratação para esse 

fim. Nesse sentido: (GRIFO) “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO ENTRE 

VEÍCULOS - PERDA TOTAL DE VEÍCULO - COMPROVADA - 

COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA 

- INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE 

ADVOGADO - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE 

FRETE - NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.1- Comprovada a perda total do veículo, o 

recorrente faz jus à diferença verificada entre o valor de avaliação do 

veículo à época do sinistro e o valor efetivamente recebido.2- Descabe a 

condenação ao ressarcimento da despesa para contratação de advogado 

para apresentação de contestação, pois no sistema do Juizado Especial 

Cível é facultada à parte a contratação para esse fim.3- Indeferido o 

pedido de indenização por danos materiais para contratação de frete, pois 

não evidenciado o nexo causal entre o suposto prejuízo e o sinistro 

noticiado nos autos. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 
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06/02/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)” DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial da 

parte reclamante para o fim de: A) CONDENAR a parte reclamada para 

determinar o cancelamento do protesto do título mencionado na exordial, 

CDA n. 20170033095, no valor de R$ 79,65 (setenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos), com a expedição de ofício para o 2º 

Tabelionato de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos 

e Protestos da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, acaso não tenha 

feito, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo 

por sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-67.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FURQUIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido de 

redesignação da audiência conciliatória (Id. 28153306) está devidamente 

justificado pelo atestado médico apresentado (Id. 28153324), redesigno a 

audiência conciliatória para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 08h20min, 

horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, nas pessoas de 

seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes 

para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que 

o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação 

no pagamento das custas processuais. O não comparecimento do 

reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina / MT, 20 de janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 113886 Nr: 1905-60.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE GARCIA GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVITA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Em ref. 20 consta composição civil dos danos entabulada entre as partes, 

cujas condições a serem cumpridas encontram-se devidamente 

circunstanciadas no termo de audiência preliminar.

O Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade da querelada (ref. 

24).

Do exposto, HOMOLOGO a composição civil entabulada entre o querelante 

JOSÉ GARCIA GOMES MARTINS e a querelada JOVITA SILVA ROSA, com 

fundamento no artigo 74, caput, da Lei 9.099/95.

Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 74, parágrafo único, o acordo de 

composição civil acarreta a renúncia ao direito de representação ou 

queixa, ensejando, assim, a extinção da punibilidade do (a) autor (a) do 

fato.

Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da querelada JOVITA 

SILVA ROSA, relativamente ao ilícito constante do presente caderno 

informativo, com fundamento legal no Código Penal, artigo 107, inciso V.

Em havendo bem (ns) ou objeto (s) apreendidos proceda-se conforme 

preconiza a CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição, procedendo-se às anotações comunicações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. H. S. S. (RÉU)

J. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVENAL DE SOUZA SILVA OAB - 383.824.661-68 (REPRESENTANTE)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO 

designada para o dia 18/02/2020 às 10h:30min, no CEJUSC. ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000926-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DURAN FERREIRA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DE MELO (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para se manifestar acerca da certidão de ID 

27967350- Correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001048-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1974 de 2710



INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR o Banco Itaú para apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação id 25368559, no prazo legal. Paranatinga , 14 de janeiro de 2020 

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000940-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445 Nr: 887-11.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Juliana 

Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar 

acerca da devolução da Carta Precatória de Fls. 378/385.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24524 Nr: 557-57.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

manifestar acerca dos valores atualizados de Fls. 195.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98415 Nr: 1438-82.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA LUCIA BEZERRA ROCHETE 

ALBUQUERQUE, Cpf: 00396012183, Rg: 001265637, Filiação: Sonia Maria 

Bezerra e Laudir Rochete, data de nascimento: 08/11/1972, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, convivente, do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85090 Nr: 4691-49.2017.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONILDA RODRIGUES DE JESUS, Cpf: 

05342313309, Rg: 037462272009-9, Filiação: Maria Rodrigues de Jesus e 

Francisco de Jesus, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido LUCIANO SANTOS DA CRUZ, Filiação: Maria Raimunda da Cruz e 

Natanael Santos da Cruz, brasileiro(a), convivente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91857 Nr: 3382-56.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR DE ALMEIDA, brasileiro(a), 

solteiro(a), vaqueiro, Telefone 66 984299889. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 
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PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86784 Nr: 831-06.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA LUIZ DOS SANTOS, Cpf: 

06038895140, Rg: 238786-3, Filiação: Lucimar Luiz dos Santos e José 

Carlos dos Santos, data de nascimento: 16/02/2000, brasileiro(a), natural 

de Alto Garças-MT, solteiro(a), manicure e atualmente em local incerto e 

não sabido PAULO ROBERTO CORREIA FARIAS, Cpf: 03840686180, Rg: 

2134866-9, Filiação: Edna Firmina Farias da Silva e Raimundo Correia da 

Silva, data de nascimento: 09/10/1991, brasileiro(a), natural de Nova 

Xavantina-MT, solteiro(a), almoxarife/mecânico, Telefone 66 984060531. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95836 Nr: 438-47.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDILENE MARIA DE JESUS, Rg: 

22375023, Filiação: Marlene Maria de Jesus, data de nascimento: 

16/10/1978, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, solteiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido LINDOMAR PEREIRA COSTA, Cpf: 00024292176, 

Rg: 17123747, Filiação: Marli Pereira Costa, data de nascimento: 

22/10/1984, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, convivente, pedreiro, 

Telefone 66 8431 2732. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 
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MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 16 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71096 Nr: 2052-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR DE SOUZA PINHO, Cpf: 

02872506101, Rg: 2146198-8, Filiação: Claudina de Souza Pinho, data de 

nascimento: 13/10/1983, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, serralheiro/vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
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SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 16 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93730 Nr: 4062-41.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILTON CORREA DA COSTA, Cpf: 

00383669162, Rg: 00383669162, Filiação: Maria Luiz Correa da Costa, 

data de nascimento: 23/04/1978, brasileiro(a), natural de Nova 

Brasilândia-MT, solteiro(a), pedreiro e atualmente em local incerto e não 

sabido NELCI ALVES PENA, Cpf: 01348704179, Rg: 13726560, Filiação: 

Maria Tereza de Pena e Nelson Alves Pena, data de nascimento: 

14/12/1975, brasileiro(a), natural de Chateaubriand-PR, convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 
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MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 16 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72657 Nr: 2652-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAKELINE SANTOS SANTANA, Cpf: 

07084276181, Rg: 2261917-8, Filiação: Maria Eunice Pereira dos Santos e 

Valtemario Alberto Santana, data de nascimento: 15/07/1997, brasileiro(a), 

natural de Antas-BA, convivente, atendente e atualmente em local incerto 

e não sabido FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA DEFANTE, Filiação: Zelia de 

Oliveira e Fabio Defante, data de nascimento: 13/12/1997, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), vaqueiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 
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CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 16 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96276 Nr: 666-22.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICERO ALVES CARVALHO, Rg: 

1590088-6, Filiação: Nadir Alves de Carvalho, data de nascimento: 

19/10/1979, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº 666-22.2019.811.0044 A requerente pleiteou a 

desistência das medidas protetivas deferidas (fl. 23).O Ministério Público 

pugnou pela revogação das medidas protetivas e pelo arquivamento do 

feito (fl. 27).É o relatório. Passo a Decidir.A vítima não tem mais interesse 

nas medidas protetivas, conforme noticiado à fl. 23, o que demonstra que 

cessou a situação que inicialmente justificou o deferimento das medidas 

protetivas aplicadas. Dessa forma, inexistem motivos para que o feito 

continue tramitando, notadamente quando a ação perdeu seu objetivo.Ante 

o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinta a 

presente medida protetiva, e de consequência revogo as medidas 

protetivas aplicadas anteriormente.Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias. P. I. C.Paranatinga/MT, 20 de setembro de 

2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral de JustiçaPortaria n. 104/2019- CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 16 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99246 Nr: 1729-82.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DAMIÃO DA SILVA, Cpf: 

04735597492, Filiação: Marilene Rocha, brasileiro(a), natural de 

Atalaia-AL. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada acerca da decisão 

judicial abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: PROCESSO N.º 1729-82.2019.811.0044 
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(99246)Visto.Cuidam os autos de pedido de aplicação de medidas 

protetivas em favor da requerente MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA, vítima 

dos crimes de ameaça e injúria praticados em situação de violência 

doméstica e familiar contra a mulher em que figura como agressor seu 

esposo, JOSÉ DAMIÃO DA SILVA, todos qualificados nos autos.Na 

delegacia de polícia a ofendida relatou:“(...) Que seu esposo José Damião 

da Silva vem fazendo ameaças após a declarante descobrir que José 

Damião está tendo um caso extraconjugal (...). Que a declarante relata que 

Damião diz ‘que se a declarante der parte dele e ele for preso, assim que 

sair da cadeia irá matá-la’; Que a declarante relata que não foi agredida 

por José Damião mas que está insegura e teme que José faça algo a ela 

devido as ameaças que ele faz (...)” (fl. 10).Parecer da promotora de 

justiça pela concessão das medidas de proteção (fl. 15/17).É o relatório. 

Decido.De início, cumpre anotar que entre todos os tipos de violência 

existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma 

das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local acolhedor e de 

conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de perigo contínuo que 

resulta num estado de medo e ansiedade permanentes.No caso em 

estudo, está configurada a situação de iminente risco de violência 

decorrente da relação amorosa entre a ofendida e o agressor. Portanto, 

presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a tutela judicial 

no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a concretização 

destes riscos.Ademais, é importante frisar que a palavra da vítima em 

crimes cometidos no âmbito doméstico é de suma importância, já que, em 

regra, as violências ocorrem, na maioria das vezes, dentro do próprio 

âmbito familiar, sem prova testemunhal.Assim, configurada a hipótese de 

violência doméstica (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006), bem como a 

imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento da imposição das medidas é de rigor, no intuito de resguardar 

a integridade física e psíquica da requerente.À vista do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006) concedo à ofendida a concessão das medidas postuladas, o 

que faço para aplicar imediatamente ao ofensor as medidas protetivas de 

urgência:1. Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre 

as quais:1. a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das 

testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros.1. b) ter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação;1. c) frequentar 

determinados lugares, quais sejam: a residência da requerente e seu local 

de trabalho Cinderela calçados, a fim de preservar-lhe a integridade física 

e psicológica.Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a, ainda, de que caso o requerido descumpra qualquer das 

medidas acima impostas, deverá a autora imediatamente procurar a 

Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção das medidas 

pertinentes.Intime-se o requerido pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de qualquer dessas medidas ensejará na decretação de 

sua prisão preventiva (art. 20 da Lei n.º 11.340, de 07.08.06). Caso não 

seja encontrado, proceda sua intimação por edital.Servirá esta decisão 

como mandado ante a urgência que o caso requer.Ciência a Autoridade 

Policial e ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.Paranatinga/MT, 01 de agosto de 2019.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 19 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99216 Nr: 1718-53.2019.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AFONSO PAOIRE, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada acerca da decisão 

abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: PROCESSO N.º 1718-53.2019.811.0044 

(99216)Visto.Cuidam os autos de pedido de aplicação de medidas 

protetivas em favor da requerente RABE WAUTNMOTSITSATNRI, vítima 

dos crimes de ameaça e lesão corporal praticados em situação de 

violência doméstica e familiar contra a mulher em que figura como 

agressor seu primo, AFONSO PAOIRE, todos qualificados nos autos.Na 

delegacia de polícia a ofendida declarou:“É prima de Afonso Papoire; Que 

fazem parte da etnia xavante. Que Afonso não gosta da vítima e já faz 

algum tempo que o suspeito passou a agredir fisicamente a vítima; (...) 

Que no dia 23/07/2019, por volta das 14:30, a vítima estava em casa e 

Afonso foi até a sua casa e deu vários murros em seu peito; (...) Que 

Afonso dizia para a vítima: ‘Se você continuar a mesma fazendo, eu vou te 

bater com faca, burduna e foice’; Que a vítima afirma que não falou e não 

fez nada de ruim com o suspeito para que agisse dessa forma com ela e 

não sabe explicar o motivo que o suspeito não gosta dela (...)” (fl. 

10)Parecer da promotora de justiça pela concessão das medidas de 

protetivas (fl. 16/18).É o relatório. Decido.As medidas protetivas visam 

resguardar a integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da mulher 

que se encontra sob a ameaça de sofrer violência no âmbito da unidade 

doméstica, familiar ou em relação intima de afeto (artigo 5º, da Lei 

11.340/06).Nos termos do artigo 5º, inciso II da citada lei, configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da família, 

compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa.Na hipótese dos autos, verifico que está configurada a 

situação de iminente risco de violência decorrente da relação íntima de 

afeto entre as partes (ofensor e ofendida são primos). Portanto, 

presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a tutela judicial 

no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a concretização 

destes riscos.Nesse sentido:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA 

DA PENHA. VÍTIMA PRIMA DO AGRESSOR. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO 

RELATIVA À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. Para aplicação da 

Lei nº 11.340/2006 necessária (1) existência de relação íntima de afeto 

entre agressor e vítima; (2) existência de violência de gênero, direcionada 

à prática delitiva contra mulher e (3) situação de vulnerabilidade da vítima 

em relação ao agressor. Caso concreto em que indiscutível a existência 

de relação íntima de afeto (vítima e agressor são primos), além da 

vulnerabilidade da vítima, haja vista que o objeto de tutela da Lei nº 

11.340/06 é a mulher em situação de vulnerabilidade, não só em relação 

ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou 

pessoa que conviva com a vítima, independentemente, inclusive, do 

gênero do agressor. Precedentes desta Corte. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (TJRS - RESE Nº 70077590560 – 2ª Câmara Criminal publicado 

em 06/07/2018).Ademais, é importante frisar que a palavra da vítima em 

delitos cometidos no âmbito doméstico é de suma importância, já que, em 

regra, as violências ocorrem, na maioria das vezes, dentro do próprio 

âmbito familiar, sem prova testemunhal.Assim, configurada a hipótese de 

violência doméstica (art. 7º, I e II da Lei n.º 11.340/2006), bem como a 

imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento da imposição das medidas é de rigor, no intuito de resguardar 

a integridade física e psíquica da requerente.À vista do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006) concedo à ofendida as medidas postuladas, o que faço para 

aplicar imediatamente ao ofensor as medidas protetivas de urgência:1. 

Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre as quais:1. 

a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das testemunhas, 

mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros.1. b) ter 

qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação;1. c) frequentar determinados lugares, 

quais sejam: a residência da requerente, a fim de preservar-lhe a 

integridade física e psicológica.Intime-se a requerente pessoalmente desta 

decisão, cientificando-a, ainda, de que caso o requerido descumpra 

qualquer das medidas acima impostas, deverá a autora imediatamente 

procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção 

das medidas pertinentes.Intime-se o requerido pessoalmente, 
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cientificando-o de que o descumprimento de qualquer dessas medidas 

ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 20 da Lei n.º 

11.340, de 07.08.06). Caso não seja encontrado, proceda sua intimação 

por edital.Servirá esta decisão como mandado ante a urgência que o caso 

requer.Ciência a Autoridade Policial e ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.Paranatinga/MT, 01 de agosto de 

2019.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 19 de dezembro de 2019

Daiani Dela Justina Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 1404-88.2011.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telmo Honofro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Edilson Evaristo Pereira 

Guedes, Carmem Lucia Gomes de Araújo Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Fabiula Miller Koening - OAB:22.165, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Certifico e dou fé que deixei de tomar as devidas providências quanto a 

baixa do protesto, haja vista que não foi recolhido o valor integral do débito 

das custas processuais finais.

Assim, impulsiono estes autos para que a parte devedora promova o 

recolhimento integral das custas junto ao cartório ou ao DCA (65 3617- 

3000).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70045 Nr: 1663-10.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Carli Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 1103-34.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80108 Nr: 2266-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83744 Nr: 4124-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Santos Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86899 Nr: 893-46.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josevania Ribeiro de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 1108-22.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Miranda do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88477 Nr: 1765-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88840 Nr: 1936-18.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88849 Nr: 1942-25.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Anastácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82075 Nr: 3345-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinivaldo Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 102656 Nr: 2796-82.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesly da Silva Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Após verificar as respostas à acusação apresentada pelo acusado 

WESLY DA SILVA CONCEIÇÃO (fls. 92/93) observo que não é o caso de 

absolvição sumária, já que não se encontram presentes nenhuma das 

situações dos incisos I à IV do artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/01/2020, às 13:30 horas.

Intime-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28969 Nr: 1966-34.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de São Joaquim da Barra-SP, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85511 Nr: 251-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sumaya Mahiba Farhat Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes da proposta de honorários de Fls. 

92/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88473 Nr: 1761-24.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzinei de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes da proposta de honorários de Fls. 

147/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88426 Nr: 1718-87.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Aparecido Dionézio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes da proposta de honorários de Fls. 

194/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88436 Nr: 1728-34.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Maria de Jesus Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes da proposta de honorários de Fls. 

121/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 1024-21.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

proposta de honorários de Fls. 49/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68844 Nr: 1214-52.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda, Lilia Cristina 

Carvalho Bisco Ferreira, Olímpio José Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410, William Carmona Maya - OAB:257.198 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

correspondências devolvidas e certidões às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53948 Nr: 78-88.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Clementino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes da proposta de honorários de Fls. 

173/176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 2161-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsi Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de busca 

e apreensão para o endereço: Rua João Pessoa, N 703 - Vila Concórdia- 

Paranatinga-MT. CEP: 78870-000. ou ofereça meios para o cumprimento, 

emitindo guia para seguinte localidade: Paranatinga/MT- Zona Urbana. A 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103565 Nr: 3088-67.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Viana Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Advogada Dra. Bertolina Alves de Lima 

para aprezentar defesa prévia no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98253 Nr: 1376-42.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathany Patielle Temotheo Silva, Andelson 

Gonçalves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Código n. 98253. Autos n. 1376-42.2019.811.0044. Vistos. Feita essa 

breve análise, observo que há prova da existência do crime 

consubstanciado pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de 

ocorrência (fl. 03), termo de apreensão (fl. 13) e auto preliminar de 

constatação de entorpecente (fl. 14). Também há indícios suficientes de 

autoria extraídos dos termos de declarações dos policiais responsáveis 

pela prisão dos envolvidos relatando a forma como aconteceu a diligência, 

conforme constam nos documentos juntados às fl. 16/18. Portanto, está 

presente o fumus comissi delicti. A seu turno, o periculum libertatis é 

justificado para a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do 

crime, pois da análise de todas as circunstâncias fáticas do caso 

concreto e diante dos elementos de informação angariados nesta fase 

preambular, observo que, nesse momento, a medida cautelar consistente 

na prisão preventiva do acusado, considerando os aspectos que lhe são 

peculiares, é necessária ao devido processo penal. Assim, considerando 

que no caso em estudo o crime praticado é equiparado ao hediondo cuja 

gravidade concreta esta evidenciada pelos outros crimes que tangenciam 

a traficância de substâncias alucinógenas (furto, roubo e outros crimes 

contra o patrimônio) evidencia a necessidade de segregação cautelar. De 

outro norte, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da 

prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da 

ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não sendo 

suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão prevista 

no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado ANDELSON 

GONÇALVES DOS REIS, qualificado nos autos, com fulcro assente no 

artigo 312 do Código de Processo Penal. Intime-se. Intime-se a defesa da 

acusada Nathany Patielle Temotheo Silva para que apresente os memoriais 

finais, no prazo de 05 dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56734 Nr: 2255-25.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Goellner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Malaquias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Leite Fernandes - 

OAB:2.544-A/MT, Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Rogério Alexandre de Oliveira Sacchi - OAB:155852/SP

 Código n. 56734.

Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60721 Nr: 863-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Leones Wits da Silva, Ana Maria Ribeiro 

Wits

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Malaquias da Cruz, Waldecir José 

Mossini, Gustavo Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Leite Fernandes - 

OAB:2.544-A/MT, Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949/MT, 

Rogério Alexandre de Oliveira Sacchi - OAB:155852/SP

 Código n. 60721.

Vistos.

Certifique-se a Serventia se o requerido Waldecir José Mossini foi 

devidamente intimado conforme determinado na decisão de fls. 512/514.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97829 Nr: 1238-75.2019.811.0044

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Perival de Matos Campos, Euracy Ramos da 

Veiga Campos, Claudionor de Matos Campos, Delson de Matos Campos, 

Francisco de Matos Campos, Lindinalva de Matos Campos Silveira, Heiry 

Kelly Selva Campos Rodrigues, Espolio de Vando Benedito de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Wagner da Rocha Guimarães Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naime Márcio Martins Moraes - 

OAB:3.847, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gomes de Campos - 
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OAB:22088/0MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO 

designada para o dia 28/01/2020 às 14h:00min, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32825 Nr: 1063-28.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT, ILDO ROQUE 

GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatimé Ali Dib, Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:1779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:1779-A/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 52544 Nr: 1755-90.2013.811.0044

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Citavel Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edinaldo Pedro Ferreira da Silva, 

Leani Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sofia Alexandra Mascarenhas - 

OAB:7.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto.

Trata-se de pedido de Habilitação de Crédito formulado pela CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em face do Espólio de Edinaldo Pedro 

Ferreira da Silva.

Aduz o requerente ser credor do espólio da quantia de R$ 25.131,33 

(vinte e cinco mil, cento e trinta e um reais e trinta e três centavos), 

referente aos cheques emitidos sem previsão de fundos.

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos em apenso (n.º 2335-28.2010.811.0044, Código n.º 

129336), verifico que houve mudança na situação fática que norteou a 

propositura do presente feito, tendo em vista a sentença proferida naquele 

feito, que homologou por sentença as primeiras e únicas declarações do 

inventário negativo e determinou o arquivamento do feito.

Assim, diante de tais considerações, não subsistem razões para o 

prosseguimento do feito, sendo impositiva a extinção deste incidente, ante 

à perda superveniente do objeto da demanda.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e 

determino o arquivamento do presente feito, com devidas baixas 

necessários.

Isento de custas e honorários advocatícios.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14617 Nr: 977-04.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Francisco Teixeira, Adalto Teixeira, Maria de 

Fátima da Silva Nascimento Teixeira, Rosmari de Carvalho Cavasan 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A, 

Kiyoshi Tahahi, Hildebrando Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Quintana Rydlewski 

- OAB:1723-A/MS, Newton Barbosa - OAB:1951-A/MS

 VISTO,

 Considerando o efeito infringente que a embargante/ré pretende ao opor 

embargos de declaração em face da sentença620/624, determino seja 

intimada a parte autora para, querendo, no prazo legal, manifestar sobre o 

aludido recurso, consoante disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise e 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 1322-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Jose Menezes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 Vistos etc.

Em tempo corrijo a data das solenidades designadas no despacho retro.

Assim, designo o dia 09/04/2020, às 15h:00 min, para a realização do ato.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65337 Nr: 2853-42.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - 

OAB:24925/0/MT

 Posto isso, julgo improcedente a denúncia para absolver Luiz Alves 

Carneiro, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. Quanto ao veículo apreendido nos autos, a 

origem ilícita não ficou demonstrada, sua propriedade é presumida, 

porquanto a propriedade de bens móveis se opera com a tradição, 

conforme artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.(...)Assim, não comprovada 

a ilicitude do veículo apreendido, nem mesmo que tenha sido adquirido com 
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o fruto do crime, à míngua de discussão sobre a sua propriedade ou 

reivindicação de terceiros, impõe-se a sua restituição ao 

acusado.Oficie-se a Autoridade Policial para proceder a destruição dos 

objetos apreendidos, bem como, para devolver o veículo apreendido ao 

denunciado, residente na rua Três, Quadra 36, Lote 01, n.º 114, Vila Nova 

II, Paranatinga/MT, uma vez localizado deverá ser intimado para retirar o 

bem no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser destruído, não podendo 

reclamar futuramente. Decorrido o prazo e não retirado o veículo desde já 

decreto o perdimento e a imediata destruição do mesmo.Fica a Delegacia 

autorizada a encaminhar o veículo ao Ciretran, imediatamente, uma vez 

que o pátio da Delegacia se encontra sem espaço para manutenção 

desses veículos, inclusive ocupando espaço da rua.Autorizo a prensa do 

veículo, bem como, para que proceda à baixa do RENAVAN (art. 1º da 

Resolução nº 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito) e de eventuais 

débitos existentes, pelo CIRETRAN.Serve a presente como ofício para 

informar a Delegacia para tomar as providências cabíveis.P. I. C.Transitada 

esta sentença em julgado oficie-se ao Instituto de Identificação deste 

Estado, bem como ao Cartório Distribuidor e Delegacia de Polícia, com 

posterior arquivamento.Paranatinga/MT, 16 de dezembro de 2019.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99168 Nr: 1689-03.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurahy Morais Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertanejo Agropecuária Ltda, Milton José 

Gozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 99168.

Vistos.

Cuida-se de embargo à execução oposto por Jurahy Moraes Rocha em 

face de Sertanejo Agropecuária LTDA e Milton José Gozzi, qualificados 

nos autos.

É o relatório. Decido.

Nos autos principais de código n. 84513 fora homologado acordo 

entabulada entre as partes nesta data (07/01/2020). Dentre os termos do 

acordo, constou no item 07 dos autos em apenso (fls. 64/66) a extinção 

deste processo sem a resolução do mérito, ante a perda do objeto, face a 

realização do acordo entabulado.

Assim sendo, resta evidente a ausência de interesse processual nestes 

embargos à execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Nesse sentido:

 “1. Noticiada a homologação de acordo nos autos de execução de título 

extrajudicial e a consequente extinção do processo, verifica-se a hipótese 

de evidente ausência de interesse processual nos embargos à execução 

derivados. 2. Decidido o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI, do CPC.” (TRF 4ª Região, Apelação Cível 

50105087120154047201 SC, Data 09/02/2017).

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ante a 

ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Custas e despesas conforme avençado na ação principal.

Nada sendo requerido, arquive-se o presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88210 Nr: 1574-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Catarina da Silveira da Silva, Evaldo da 

Silveira, Cezarina da Silveira, Marly da Silveira, Vitalina da Silveira de 

Campos, Pedro da Silveira Netto, Ronaldo Ferreira da Silva, Marilene da 

Silveira, Espólio de Antonio da Silveira, Michele da Silva Ferreira, Adivaldo 

Ferreira da Silva, Evaldir da Silveira, Eliete Ferreira da Silva, ECFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 86 e verso, intime-se a 

inventariante, por meio de sua advogada, para que se manifeste.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93656 Nr: 4046-87.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT, Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT, 

Romaria Pereira da Costa - OAB:24305/MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo formulado às fls. 

323/327, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo 

Penal.Defiro o pedido formulado na cota ministerial de fl. 322.Designo 

audiência em continuação para o dia 02/04/2020, às 15:00 horas, com a 

finalidade de inquirir as testemunhas José Farias Justino Franco e Edson 

Ribeiro Nascimento (endereço fl. 322), bem como qualificar e interrogar o 

réu.Intimem-se e se requisite o preso.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62252 Nr: 1573-36.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECR, Ari Rodrigues Rebiski, Rose Elizete dos Santos 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestar acerca da carta precatória devolvida às fls. 

60/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55988 Nr: 1735-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Alvorada Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alexandre Gutierres - 

OAB:237773, Cristiano Alcides Basso - OAB:6.252/MT, Fábio 

Pascual Zuanon - OAB:172.589, Noeli Alberti - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que forneça endereço atualizado da 

testemunha Jarbas Possebon Nunes, a fim de que seja intimada para a 

audiência do dia 12/12/2020, tendo em vista a certidão do Oficial de 

Justiça de fl.360.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103420 Nr: 3009-88.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Leopoldino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bancorbrás Administradora de Consórciso 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DA CUNHA 

MELNICKY - OAB:129559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 103420.

Vistos.

Analisando os autos, observo que os argumentos expostos na petição 

inicial e os documentos juntados não permitem, de plano, uma 

compreensão segura da controvérsia, sendo, portanto, conveniente a 

justificação prévia do alegado.

Diante disso, nos termos do artigo 562, “caput”, do Código de Processo 

Civil, DESIGNO audiência de justificação para o dia 29/01/2020, às 

13h00min.

Cite-se e intime-se o requerido para que compareça na audiência 

acompanhado de seu advogado.

Intime-se o requerente para que compareça acompanhado de suas 

testemunhas, que deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Contar-se-á o prazo para contestar a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (artigo 564, parágrafo único, CPC).

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63358 Nr: 2022-91.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento referente a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do Mandado de Penhora -Avaliação - Intimação. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64801 Nr: 2681-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira, Antonio de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o exequente para no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca dos extratos do sistema Bacenjud e 

Renajud de fls. 65/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3356-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIENEFER VASCONCELOS MACAUBAS, Adriano 

Lucas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson Silva Macaúba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento referente a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do Mandado de Citação. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74820 Nr: 3509-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. SANTEIRO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento referente a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do Mandado de Penhora - Avaliação - Intimação. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 
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ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78824 Nr: 1672-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Jovencio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do acórdão de fls. 71/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83575 Nr: 4038-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irapuru Transportes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RADAELLI - 

OAB:64229/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento referente a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do Mandado de Avaliação. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 102795 Nr: 2833-12.2019.811.0044

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a representação e aplico ao 

adolescente ARTHUR DE OLIVEIRA MELO, brasileiro, solteiro, nascido em 

30/05/2002, natural de Chapadinha/MA, portador da cédula de identidade 

n.º 28938704-0 SSP/MT e CPF 067.923.121-85, filho de Edmilso Ferreira de 

Melo e Simone Geminiano de Oliveira a medida socioeducativa prevista no 

art. 121 da Lei nº 8.069/90 (internação) em estabelecimento educacional 

apropriado, por prazo indeterminado não superior a 03 (três) anos pela 

prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 157, §2º, 

incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, devendo sua 

manutenção ser reavaliada a cada seis meses (art. 121, §2º, do 

ECA).Procedimento isento de custas processuais.Arbitro em favor da 

causídica nomeada para atuar no feito honorários no importe de 04 

(quatro) URH a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

a competente certidão.Transitada em julgado, extraia-se Guia de 

Fiscalização de Cumprimento de Medida socioeducativa. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Oficie-se, 

desde já, ao Sistema Socioeducativo informando o teor da presente 

sentença bem como solicitando vaga para internação do menor, devendo 

tal expediente ser reiterado quando apresentada resposta 

negativa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Paranatinga/MT, 19 de dezembro de 2019.Eviner ValérioJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95907 Nr: 468-82.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosela Schmitt, Rafael Cristiano Schmitt, Yonara Claudia 

Riscarolli Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 Código n. 95907.

Vistos.

Ciente da decisão de Agravo de Instrumento de fls. 80/84.

Intime-se o embargante para, em 05 dias, comprovar os recolhimentos das 

custas e despesas processuais, conforme determinado no Agravo de 

Instrumento.

Em seguida, especifiquem-se, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob a pena de 

indeferimento, bem como manifestem acerca da possibilidade de 

julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25068 Nr: 1107-52.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Salto da Alegria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521/MT, William José de Araújo - OAB:3928/MT

 Vistos.

 Diante da inércia da parte exequente (fl. 1061), expeça-se mandado de 

penhora e avaliação do bem indicado às fls. 106, devendo ser intimada a 

parte exequente dos atos (fl. 1048/1050).

 Certifique-se a Sra. Gestora quanto a existência de valores na conta 

informada à fl. 1063.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68388 Nr: 1003-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takahashi Nakaguma, Lucia Hissako Nakaguma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Malaquias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 
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OAB:17805/MT, Paulo Antônio de Souza - OAB:107.830 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA SACCHI - OAB:155852

 Código n. 68388.

Vistos.

Intime-se a parte embargada a fim de se manifestar acerca do pedido de 

fls. 157/159 no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14052 Nr: 576-05.2005.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Luiza de Mendonça Buccioli, Lucinéia Buccioli 

Costa, Lucilene Buccioli Gomes Moraes, Adilson Geraldo Buccioli, Benedita 

Luiza de Mendonça, Marcus Aurélio Liogi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Etore Buccioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Martins Pereira - 

OAB:29505/PR, Marcus Aurélio Liogi - OAB:25.816/PR, Mauro Viotto 

- OAB:1806-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Código n. 14052.

Vistos.

Indefiro o pedido formulado pela requerente quanto a digitalização do 

processo e migração para o sistema PJe (fl. 258), tendo em vista que o 

referido sistema é atualmente direcionado aos novos processo que entram 

em tramite nas Comarca deste Estado, não sendo destinado aos que já 

possuem o curso de maneira física.

Cumpra-se o determinado à fl. 252.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26573 Nr: 2617-03.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Orgino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Código n. 26573.

Vistos.

Considerando que houve discordância da exequente em relação aos 

valores sucumbenciais, encaminhe-se a Contadora Judicial para 

elaboração do cálculo.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61862 Nr: 1407-04.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belonisia da Cunha Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos 

para, querendo, requerer o que é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61862 Nr: 1407-04.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belonisia da Cunha Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos 

para, querendo, requerer o que é de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79457 Nr: 1969-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO FLÁVIO SILVERIO, Filiação: 

Maria Cleuza Silverio, brasileiro(a), solteiro(a), motorista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A vítima qualificada nos autos em epígrafe ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do representado, pela 

prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido 

liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas medidas 

protetivas.É o relatório. Decido.- Mérito:De início, registro que consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a medida protetiva tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação 

quer de natureza cível, quer de natureza penal, o que afasta eventual 

revogação/extinção da medida por falta de ação principal cível ou criminal 

contra o representado, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 
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acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Sendo, portanto, 

ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente 

ação depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305).O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Neste sentido, a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011).Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima, em seu 

pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a existência de 

indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi deferida a medida 

protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não desafiou recurso.No 

tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.Em caso de confirmação 

das medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar 

que as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido, a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora (TJMG -Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).Nesta conjuntura, eventuais alimentos fixados com as 

medidas protetivas têm caráter emergencial e cautelar, devendo a parte 

interessada interpor ação própria, razão pela qual os alimentos fixados 

nesta decisão terão validade por 03 (três) meses, podendo a parte 

interessada procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.- Dispositivo:Posto isso:(i) julgo procedente o pedido, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como 

consequência, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;(ii) em caso de não 

localização das partes por alteração de endereço sem comunicação nos 

autos, proceda a intimação por edital da vítima e do representado, com 

prazo de 30 dias;(iii) ciência ao Ministério Público;(iv) após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime Paranatinga/MT, 26 de setembro 

de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaEm Regime de Exceção – Portaria n. 

104/2019-CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 10 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho
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PASSARE - OAB:6199, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, NELSON 

BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte requerida acerca da audiência de inqurição da 

testemunha Celio Antonio Sperandio designada nos autos da Carta 

Precatória nº 0002163-64.2019.8.16.0066 na Comarca de Centenário do 

Sul para o dia 28/01/2020 às 17:00 horas, conforme ofício nº 647/2019 fls. 

462/verso.
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60164 Nr: 604-21.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Ferreira Lima, Clarindo Francisco de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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01297367162, Rg: 1262675-9, Filiação: Josefa Francisca de Lima e 

Lourenço Pereira Lima, data de nascimento: 26/10/1976, brasileiro(a), 

natural de Três Lagos-MS, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 66 

3463 1075. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos, etc.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em face de CLARINDO 

FRANCISCO DE LIMA dando-o como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/03, e LOURENÇO FERREIRA LIMA, dando-o como incurso no art. 12 

c/c art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 c/c art. 147, do CP.O denunciado 

LOURENÇO FERREIRA LIMA foi preso em flagrante no dia 01.01.2015, 

tendo pago fiança no valor de R$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e 

quarenta e oito reais).Narra a denúncia que, no dia 01 de fevereiro de 

2015, por volta das 20h40min, na Rua João Pessoa, nº 139, no Bairro Vila 

Concórdia, nesta urbe, o denunciado LOURENÇO FERREIRA LIMA estaria 

portando uma arma de fogo de uso permitido, a saber 01 (um) revólver 

calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal, e, 

também, possuía e mantinha sob sua guarda 03 (três) espingardas e 

munições, conforme termo de apreensão de fl. 31, e, ainda, ameaçou de 

causar mal injusto e grave à vítima João Manoel da Silva. Em relação ao 

denunciado CLARINDO FRANCISCO DE LIMA, narra a denúncia que, após 

LOURENÇO FERREIRA LIMA, seu genitor, sacar a arma para a vítima, o 

denunciado teria tomado a arma de seu genitor e levado consigo até a sua 

residência, portando, assim,arma de fogo de uso permitido, a saber 01 

(um) revólver calibre 38, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal. A denúncia, na qual foram arroladas a vítima e 03 

(três) testemunhas, foi recebida, em 10 de junho de 2015 (fl. 65/66). Os 

denunciados foram citados pessoalmente (fl. 78) e apresentaram resposta 

à acusação (fls. 81/82 e 83). Por ocasião da audiência de instrução e 

julgamento, foi ouvida 01 (uma) testemunha, havendo desistência da 

acusação e da defesa na inquirição das demais, sendo decretada a 

revelia do denunciado CLARINDO FRANCISCO DE LIMA, vez que 

devidamente intimado, não compareceu em audiência. Em relação ao 

denunciado LOURENÇO FERREIRA LIMA diante da juntada de certidão de 

óbito atestando o falecimento deste, foi extinta, em audiência, a sua 

punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do CP.As partes não 

requereram outras diligências. Em alegações finais orais, tanto o Ministério 

Público quanto a Defesa requereram a absolvição do denunciado 

CLARINDO FRANCISCO DE LIMA, nos termos do art. 386, VII do Código de 

Processo Penal.Após, permaneceram os autos conclusos para prolação 

de sentença.É o relatório. Passo a Decidir.O Ministério Público pretendeu 

atribuir ao denunciado CLARINDO FRANCISCO DE LIMA, o delito de porte 

de arma de fogo de uso permitido, dando-o como incurso no art. 14, caput, 

da Lei nº 10.826/03 e, após a instrução processual, requereu a absolvição 

do denunciado diante da ausência de clareza de autoria e materialidade 

criminosa, vez que Clarindo Francisco de Lima, apenas, pegou o revolver 

do genitor para evitar que este cumprisse com a ameaça feita à vítima 

João Manoel, não havendo prova de que este tivesse tido dolo em portar 

arma de fogo. Primeiramente compulsando atentamente os autos, com 

relação ao delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, insta 

salientar que, para a configuração do crime de porte, pressupõe que a 

arma de fogo esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de 

trabalho.No caso concreto, não há dúvidas sobre a existência da arma. 

Ocorre que o conjunto probatório demonstra que o revólver calibre 38 foi 

apreendido dentro da residência de CLARINDO FRANCISCO DE 

LIMA.Consta da exordial acusatória:“...Além disso, obtiveram a informação 

de que uma outra arma estava na residênciado acusado, e assim, foram 

até a casa e encontraram o revólver calibre 38, realizando a apreensão do 

mesmo...”. Segundo o depoimento do Policial Militar, Arão Ferreira Rosa (fl. 

10), o revólver calibre 38 foi encontrada dentro da residência e debaixo da 

cama do denunciado CLARINDO FRANCISCO DE LIMA, assim a conduta do 

crime se amolda ao crime de posse (art. 12, da Lei 10.826/03) e não de 

porte (art. 14, caput, do mesmo diploma).Dispõe o art. 12, da Lei 

10.826/03:Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, 

acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, 

ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o 

responsável legal do estabelecimento ou empresa:O crime de posse 

irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 do referido estatuto, 

consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no 

local de trabalho a arma de fogo. Assim, tendo em vista que a tipificação 

do crime não condiz com os fatos narrados, por se tratar de posse de 

arma de fogo, altero a classificação formulada na denúncia aplicando o 

princípio da emendatio libelli amparado pelo artigo 383 do Código de 

Processo Penal.A materialidade e autoria delitivas, referente ao art. 12, 

caput, Lei 10.826/03, restaram amplamente comprovadas nos autos.A 

primeira decorre do boletim de ocorrência (fl. 09), termo de apreensão (fl. 

31), auto de exame de eficiência de arma de fogo (fl. 33/34), laudo de 

exame em armas de fogo e munições (fls. 51/52), pelo depoimento das 

testemunhas carreadas aos autos.Conforme auto de exame de eficiência 

(fl. 33/34) e laudo de exame em armas de fogo e munições (fls. 51/52), o 

revólver calibre 38 apreendido encontrava-se apto a produzir disparos, 

estando em eficiente funcionamento de movimentação do tambor, 

percussão e disparo.A segunda está demonstrada no depoimento dos 

Policiais Militares ouvidos na fase inquisitiva, e em Juízo pelo depoimento 

do Policial Militar, Arão Ferreira Rosa, os quais, afirmaram que foi 

encontrado, 01 (um) revólver calibre 38, dentro da residência de 

CLARINDO FRANCISCO DE LIMA.Nesse sentido, verifica-se em fase de 

inquérito o depoimento do Policial Militar Arão Ferreira Rosa:“...Que em 

seguida a vítima informou que o suspeito também teria um revólver calibre 

38 que estaria com o filho do suspeito; QUE então foi verificado com o filho 

do suspeito CLARINDO FRANCISCO DE LIMA e ele entregou onde estava o 

revólver calibre 38, embaixo da cama dele, quando ele disse que seu pai 

(suspeito) havia entregado o revólver naquele dia para que ele 

guardasse...”. (Termo de Depoimento – fl. 10).Ouvido em juízo, declarou a 

testemunha em epígrafe o seguinte:“... Testemunha: Que o filho dele que 

estava com a arma, nós fomos até a casa, localizamos o filho dele. E 

falava com ele, em si ele negou, ai depois ele falou onde que estava a 

arma, fomos até a residência dele, estava debaixo da cama 

dele.Promotora: Do Clarindo?Testemunha: Isso. O filho do senhor. Esse 

rapaz é filho dele.Promotora: Ele disse por que ele tinha essa arma ali?

Testemunha: Segundo ele pegou do pai dele para não acontecer uma 

tragédia em família...”. (Depoimento em Juízo).Importante ressaltar que o 

revólver calibre 38 foi encontrada na residência do denunciado CLARINDO 

FRANCISCO DE LIMA, e este alega que vez que teria apenas pego a arma 

para evitar que seu pai cometesse uma tragédia.Vejamos o denunciado 

durante o inquérito policial declarou:“...QUE diante da discussão o 

depoente pegou o revolver calibre 38 que estava no carro de seu pai e o 

levou para sua casa para evitar problema maior. (...) QUE o revólver 38 

estava com o depoente que o havia escondido e depois entregou aos 

PMs...” (termo de depoimento – fl. 14).Percebe-se, ainda que a versão 

trazida pelo denunciado estivesse comprovada nos autos, ele, ao invés de 

levar a arma para as autoridades, preferiu esconder o revólver em sua 

residência debaixo da cama, somente apontando o local onde a arma 

estava escondida após a abordagem dos PMS em sua residência.Por fim, 

no que tange a alegação de que o indiciado não pretendia utilizar a arma 

de fogo, também não deve ser acolhida, haja vista que apenas a 

comprovação do quanto descrito no artigo é suficiente para condenação, 

sendo irrelevante o fato de o agente ter ou não a intenção de fazer uso da 

mesma.Ora, qualquer pessoa com um mínimo de discernimento sabe que 

não se deve apoderar do instrumento de um suposto crime, como, 

alegadamente, teria feito o denunciado.Não bastasse isso, as 

circunstâncias demonstram que o denunciado Clarindo não possuía o 

desiderato de entregar o artefato.A arma estava ocultada embaixo da 

cama de sua residência, ao ser abordado pelos policiais militares, ele não 

os informou, de plano, que havia um revólver na residência. Posto isso, 

tenho que existem provas suficientes para embasar um seguro decreto 

condenatório a recair sobre o acusado, tendo em vista que restou 

tipificado o crime inserido no art. 12 da Lei 10.826/03. Nesta toada, nada 

havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal 

conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a 

condenação.Em que pese o Ministério Público ter requerido a absolvição 

do denunciado ante ausência de dolo, dispõe o art. 385, do CPP:Art. 

385.Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença 

condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela 

absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha 

sido alegada.Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, uma 

vez que o fato do Ministério Público manifestar-se pela absolvição do réu, 

seja em alegações finais, seja em contrarrazões de apelação, não vincula 

o julgador, o qual tem liberdade de decidir de acordo com o seu livre 

convencimento, a teor do disposto no art. 385 do Código de Processo 

Penal.É ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:Do mesmo modo 
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que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu 

convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia 

ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação 

penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não 

podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está 

fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso”. 

(Código de Processo Penal Comentado – Nucci – 8a edição – p. 

686).Porquanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu :HABEAS 

CORPUS. PENAL. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TESE DE 

INOCÊNCIA QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS. VIA IMPRÓPRIA. 

NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO 

PELO JUIZ E PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. 

1. O exame da tese de falta de provas, com vistas à absolvição do 

Paciente, consubstanciada na sua inocência quanto ao delito pelo qual foi 

condenado em primeira e segunda instâncias, demanda, inevitavelmente, 

profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, o que, como 

é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ, sobretudo se a 

instância ordinária, soberana na análise fático-probatória, restou convicta 

sobre a existência do crime e sua respectiva autoria 2. O fato de o 

Ministério Público manifestar-se pela absolvição do réu, nas alegações 

finais e nas contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, por força 

do princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 385 do 

Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (HC 229.331/SP, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 

03/04/2012)HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. WRIT 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. 

PRECEDENTES. ART. 385 DO CPP. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA 

CF/1988. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO STF. ABSOLVIÇÃO 

FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ESTELIONATO E USO DE 

DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17/STJ. 

PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA 

QUE SUBSISTE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas 

corpus, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria 

função constitucional do writ, de prevenir ou remediar ilegalidade ou 

abuso de poder contra a liberdade de locomoção. 2. O remédio 

constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser 

utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, 

na via estreita, tema afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo 

em execução, tampouco em substituição a revisão criminal, de cognição 

mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas 

corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a 

questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório 

constante de ação penal. 3. O habeas corpus não é o meio adequado para 

a arguição de inconstitucionalidade de dispositivo legal, devendo tal 

questão ser dirimida pela via processual adequada e perante o Tribunal 

competente, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 

da Constituição Federal. Aplicação analógica da Súmula 266/STF. 4. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal possui entendimento no sentido de 

que o fato de o órgão ministerial manifestar-se pela absolvição do réu, 

tanto em alegações finais, quanto em contrarrazões de apelação, não 

vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado 

e, ainda, por aplicação do disposto no art. 385 do Código de Processo 

Penal. 5. A orientação emanada da Súmula 17/STJ tem como pressuposto 

lógico a ideia de que, para a aplicação do princípio da consunção, 

requer-se, necessariamente, que haja o exaurimento do crime de falsidade 

no delito de estelionato, ficando o falso sem potencialidade lesiva, haja 

vista que constitui crime-meio para a consecução do delito-fim, que é o 

estelionato. 6. Verificando-se que o falsum poderia residir em ação própria 

com finalidade diversa, servindo inclusive a outros objetivos que lhe 

pudessem conferir objetivo autônomo e independente, mostra-se inviável a 

aplicação da Súmula 17/STJ. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 

152.128/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 05/02/2013, DJe 21/02/2013).Por derradeiro, vale ressaltar que 

a infração descrita no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 é crime formal e de 

perigo abstrato, ou seja, inexiste no tipo penal em comento a exigência de 

prova de exposição de outrem a risco, prescindindo, portanto, de 

resultado naturalístico e se consumando com a mera ação do autor de 

possuir, conscientemente, uma arma de fogo ou munição, sem autorização 

do poder público, dentro de sua residência ou local de trabalho. Nesse 

sentido a jurisprudência:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DEMUNIÇÃO DE USO PERMITIDO 

(ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003.CRIME DE MERA CONDUTA E DE 

PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE.CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE. 

ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEACORDO COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

AGRAVOREGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça, eventual apreensão de munições 

isoladas na posse do acusado, não descaracteriza o crime previsto no 

art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, pois, tratando-se de delito de perigo 

abstrato e de mera conduta, para a sua configuração, basta a simples 

posse, sem autorização da autoridade competente, o que efetivamente 

ocorreu, in casu. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 

235123 DF 2012/0204408-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 

21/02/2013,T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2013). 

(grifei);APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO. ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. A materialidade e autoria 

do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, que se configura, 

no caso dos autos, com a vontade livre e consciente de portar ilegalmente 

munição, resta devidamente caracterizada pelo auto de apreensão, auto 

de exame pericial, prova testemunhal, bem como pela própria confissão do 

réu. 2. A conduta típica descrita no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 

não exige dolo específico (finalidade ou destinação definida no tipo penal), 

bastando a vontade livre e consciente de praticar qualquer um dos verbos 

do referido artigo para configuração da conduta delituosa, 

independentemente de sua finalidade, inclusive portar munição, mesmo 

que desacompanhada da respectiva arma. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Crime Nº 70053506408, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 22/08/2013) 

(TJ-RS - ACR: 70053506408 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de 

Julgamento: 22/08/2013,Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 29/08/2013). (grifei);PENAL. PROCESSO PENAL. 

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE 

PERIGO ABSTRATO. OFENSIVIDADE DA CONDUTA PRESUMIDA. 

RECURSO PROVIDO. 1. O delito de posse de arma de uso permitido, 

previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, constitui crime de mera conduta 

e perigo abstrato, no qual a configuração do tipo penal não depende da 

ocorrência de efetivo prejuízo ao bem jurídico protegido, qual seja, a 

incolumidade pública, bastando, para tanto, que o sujeito possua ou 

mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Dado provimento 

ao recurso do Ministério Público. (TJ-DF - APR: 20141010032084, Relator: 

JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2015,2ª Turma 

Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/10/2015 . Pág.: 

82);“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -TESE DE 

ATIPICIDADE DA CONDUTA - ARMA DESMUNICIADA - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DO AGENTE NA SUA UTILIZAÇÃO - 

IRRELEVÂNCIA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - 

DELITO CONFIGURADO TÃO-SOMENTE COM A PRÁTICA DE UMA DAS 

CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 - RECURSO 

IMPROVIDO. O delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 é de perigo 

abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a 

legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado, 

e não a sua efetiva ocorrência. Nesse contexto, basta, para a 

consumação do crime em comento, a realização de uma das condutas 

descritas no aludido tipo penal, sendo irrelevante a alegação de que o 

agente não pretendia utilizar a arma, bem como a circunstância de o 

artefato estar desmuniciado na ocasião de sua apreensão.” (TJMT- 

Processo nº 116540/2008- Rel. Dr. Luiz Ferreira da Silva).Ante o exposto, 

com fundamento no art. 383 do CPP, desclassifico o delito previsto no art. 

14, da Lei 10.826/03, para o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR o denunciado 

CLARINDO FRANCISCO DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 12 

da Lei 10.826/03.Portanto, passo a dosimetria das penas:Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, verifico 
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que o réu CLARINDO FRANCISCO DE LIMA praticou fato reprovável e com 

consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão 

pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu 

não registra outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não 

existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do 

agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime é o próprio 

tipo; sendo que as consequências são normais a espécie, nada tendo a 

se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, nada se pode cogitar acerca 

do comportamento da vítima.À vista das circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 12, da 

Lei 10.826/2003 em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. 

Inexistem agravantes e atenuantes a incidirem nesta fase da dosimetria da 

pena, tampouco se encontram presentes causas de diminuição ou de 

aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 (um) ano 

de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Ante da situação 

econômica do réu, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 

qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos 

fatos, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos 

termos do art. 49, § 1º do Código Penal.O pagamento da pena pecuniária 

deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da 

sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.Em vista do quanto 

disposto pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em 

regime aberto.Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito, sendo 01 (uma) 

prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumpridas na 

forma do art. 46 do CP.Deixo, ainda, de condenar o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais.O valor recolhido por LOURENÇO 

FERREIRA LIMA a título fiança à fl. 29, diante de seu falecimento deverá 

ser integralmente restituído aos sucessores, mediante Alvará de 

Levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do Código de Processo 

Penal, uma vez que foi extinta a sua punibilidade. Deverá a secretaria 

adotar as providências necessárias no caso do valor da fiança não estar 

vinculado nestes autos, requisitando-se imediatamente à Conta Única, que 

o valor seja transferido e vinculado nestes autos para posterior 

levantamento. Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se Guia de 

Execução Definitiva;c) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos 

do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - 

Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o item 2.31.1, 

da CNGC.d) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.e) Encaminhem-se as armas de fogo, faca, espada, 

vareta e munições apreendidas ao Comando do Exército para destruição, 

após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA EDUARDA 

GUNSCH, digitei.

Paranatinga, 10 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103420 Nr: 3009-88.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Leopoldino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bancorbrás Administradora de Consórciso 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DA CUNHA 

MELNICKY - OAB:129559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE TEREZINHA ANDRADE 

DA SILVA - OAB:18192/A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO designada 

para o dia 29/01/2020 às 13h:00min. O Requerente deverá comparecer 

acompanhado de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103420 Nr: 3009-88.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Leopoldino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bancorbrás Administradora de Consórciso 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DA CUNHA 

MELNICKY - OAB:129559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE TEREZINHA ANDRADE 

DA SILVA - OAB:18192/A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte Requerida para AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO designada 

para o dia 29/01/2020 às 13h:00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55988 Nr: 1735-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Alvorada Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alexandre Gutierres - 

OAB:237773, Cristiano Alcides Basso - OAB:6.252/MT, Fábio 

Pascual Zuanon - OAB:172.589, Noeli Alberti - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que forneça endereço atualizado da 

testemunha Jarbas Possebon Nunes, a fim de que seja intimada para a 

audiência do dia 12/02/2020, tendo em vista a certidão do Oficial de 

Justiça de fl.360.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82733 Nr: 3652-17.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geancarlos Silva de Souza, Eric Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rodrigues dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos polos ativo e 
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passivo.

Após, intime-se o executado, através de seu representante legal, a 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), sob 

pena do acréscimo da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% 

(art. 523, § 1.º, CPC).

Inexistindo pagamento, proceda-se a penhora online do valor executado, 

através do Sistema BacenJud (CPC, art. 523, § 3º e 835).

 Intime-se imediatamente o executado, na pessoa de seu advogado (CPC, 

arts. 272 e 273), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, do auto de penhora e de 

avaliação, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias (CPC, art. 525).

Restando inexitosa a penhora, intime-se a exequente para requerer o que 

entender pertinente, no prazo de 10 dias.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28066 Nr: 1060-44.2010.811.0044

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campoy Ltda, Marcos André 

Moura Campoy, Alonso Campoy Turbiano, Helena Moura Campoy, Carla 

Romano Campoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, PATRICIA SAUSANAVICIUS GABRIEL - OAB:263193

 Vistos, etc.

Nesta data prestei as informações solicitadas no AI n. 

1019298-17.2019.8.11.0000.

Certifique-se a tempestividade da manifestação apresentada nas fls. 

1414/1419.

Quanto ao pedido de reconsideração apresentado nas fls. 1420/1421 

tenho por bem em indeferi-lo pelos motivos expostos no despacho de fl. 

1413, e verso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84802 Nr: 4578-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Candida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação apresentada pela acusada, 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações previstas nos incisos I à IV 

do artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/04/2018, às 13:30 horas.

Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84802 Nr: 4578-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Candida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público, bem como, pela 

Defesa.

Expeça-se Cartas Precatória a fim de ouvir a vítima Luiz Antônio Velho de 

Oliveira, bem como a ré Fernanda Candida da Silva no juízo deprecado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27716 Nr: 708-86.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Código n. 27716.

Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 dias, requerer o que entender de 

direito, sob a pena de extinção.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80114 Nr: 2272-56.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Venute da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 80114.

Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos de fl. 96.

Intime-se o requerente para no prazo de 05 dias proceder com a extração 

das cópias conforme requerido.

Decorrido o prazo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51522 Nr: 729-57.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.S. Carvalho-ME, Vedison da Silva Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir de Oliveira Machado - ME, Jurandir de 

Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Processo nº: 729-57.2013.811.0044 (Código 51522)

Vistos.

Considerando que a parte exequente informou que entraria em contato 

com a executada a fim de entabularem um acordo (fl. 136) e o lapso 

temporal percorrido desde a citada informação, determino que se intime a 

exequente para, em 05 dias, manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86275 Nr: 570-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Almeida Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 86275.

Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103839 Nr: 13-83.2020.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

RONALDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, formula pedido de 

liberdade provisória argumentando que, em audiência de custódia, o 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito bem como em 

razão do parquet ter requerido a extinção da pretensão punitiva com 

relação à vítima que não ofereceu representação.

Parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido sustentando a 

independência funcional dos membros e a manutenção do quadro fático 

que ensejou o decreto prisional (fls. 81/83, verso.).

É o relatório. Decido.

Primeiramente, quanto a extinção da punibilidade do acusado Ronaldo 

Alves da Silva com relação ao delito insculpido no art. 129 do Código 

Penal, a mesma fora reconhecida quando do recebimento da denúncia, na 

fl.77, verso.

Quanto ao pedido de liberdade provisória, analisando os autos, verifico 

que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a 

revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 

316 do Código de Processo Penal. Desta forma, considero a permanência 

inalterada das circunstâncias que determinaram a decretação da prisão 

preventiva do denunciado.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade 

provisória do acusado com fulcro assente no artigo 312 do Código de 

Processo Penal ratificando os termos da decisão de fls. 53/55, verso.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público da presente decisão.

Dê integral cumprimento à decisão de fl. 77, e verso.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71326 Nr: 2147-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Alessio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19.730/MT

 Código n. 71326.

Vistos.

Considerando o efeito infringente dos embargos de declaração, intime-se 

a parte embargada para, em 05 dias, apresentar manifestação, nos termos 

do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Após, após tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87026 Nr: 947-12.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metropolitan Life Insurance Company

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:247.031/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 87026.

Vistos.

Indefiro o pedido de concessão de prazo adicional de fl. 441/442, tendo 

em vista que considerando a data do protocolo da petição e a data da 

presente decisão, o prazo requerido já se expirou.

Assim, intime-se a parte autora para, em 05 dias, requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24539 Nr: 572-26.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Medeiros de Lima - 

Procurador do Estado - OAB:

 Código n. 24539.

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54442 Nr: 541-30.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Sieverding

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 Código 54442.

Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84802 Nr: 4578-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Candida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Cavalheiro - 

OAB:109780-RS

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado do réu para apresentar 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89203 Nr: 2130-18.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda Rodrigues Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82136 Nr: 3383-75.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Gomes Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 
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07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79005 Nr: 1760-73.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte ré para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88553 Nr: 1804-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3547 Nr: 6-29.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Maurício Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Augusto Carlos Fernandes Alves - 

OAB:83161/SP, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, Carlos Henrique Neves - OAB:10036-MT, 

Dovair Manzatto - OAB:68673, Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Fatima Aparecida 

Canuto de Souza - OAB:244.612/SP, Gustavo Tomazeti Carrara - 

OAB:5967/MT, JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:17185/O, LILIAN 

SOUSA NAKAO - OAB:343015/SP, PATRICIA SAUSANAVICIUS 

GABRIEL - OAB:263193, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - 

OAB:18515, VITOR CARMO ROCHA - OAB:15334

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR A ADVOGADA Jessyca Nagano 

Bezerra, OAB 17.185/O MT para proceder à devolução dos autos nº 

6-29.1999.811.0044 - código 3547 e seus apensos, em 03 (três) dias 

úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo 

Civil sob pena de remessa de peças ao Ministério Público para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDIR BOTINI RICIARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL BERNARDINO OAB - 323.182.439-72 (PROCURADOR)

GISELLI PASSONI ZENATTI OAB - PR56502 (ADVOGADO(A))

OSMAIR BARBOSA DA SILVA OAB - PR67682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO PERIN (RÉU)

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (RÉU)

ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO designada para o dia 12/03/2020 às 14h:00m, no 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDIR BOTINI RICIARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL BERNARDINO OAB - 323.182.439-72 (PROCURADOR)

GISELLI PASSONI ZENATTI OAB - PR56502 (ADVOGADO(A))

OSMAIR BARBOSA DA SILVA OAB - PR67682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO PERIN (RÉU)

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (RÉU)

ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo para cumprimento da Carta 

Precatória para o Município de Jaciara/MT; Acorizal-MT e Palotina/PR ou 

ofereça meios para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001656-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA NOBRES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 
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com a finalidade de que seja intimada a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001095-69.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27091837 e Psicossocial 

ID 27615843.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27091831.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001310-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27089385.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001310-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27089385.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27091833.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27091833.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001213-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27091828.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001213-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 
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01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 10 dias, 

manifestarem acerca do Laudo Médico Pericial ID 27091828.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001238-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CAUTU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001375-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001377-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000850-58.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDEA MALOPYM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-11.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SAGUMSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001380-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte Requerida para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-23.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 15 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-23.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para no prazo de 15 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001163-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SILVA PARENTE (REQUERIDO)

MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001194-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (REQUERIDO)

RODRIGO TREVISAN (REQUERIDO)

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (REQUERIDO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001197-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR BATISTA COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000054-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CORREA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000153-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRAIS COMERCIO E RPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001782-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 

a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001749-56.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DONIZETE MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA KAROLINE SILVA MELO OAB - MS11306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JORGE MIGUEL FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 

a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001748-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MANOEL DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 
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a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001740-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALVES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 

a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 7004697-33.2017.8.22.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSSI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 

a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001734-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA PARACALL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 

a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001709-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001684-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GENICE GOBBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 
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réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GUEDES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001787-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001790-23.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SANTANA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001795-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY LUIZ BURIOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001746-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DAS GRACAS DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)
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Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001636-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001636-05.2019.811.0044 VISTO, Certifique-se a secretaria 

quanto a preclusão da decisão que declinou a competência para 

processamento do feito. Após, cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 

26496405. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 12 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000418-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER PAULO RIBEIRO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº. 1000418-73.2018.811.0044 VISTO, Considerando o disposto 

no art. 485, § 1º do NCPC, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos necessários ao regular 

processamento do feito, com a apresentação de endereço hábil à citação 

do requerido, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001556-41.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARLOS SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a central de Mandadod pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001741-79.2019.81.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por JOSÉ MARIA OLIVEIRA em 

desfavor de AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

ambos já qualificados nos autos, em que pugna, inicialmente, pela 

concessão da justiça gratuita. I – DA JUSTIÇA GRATUITA De elementar 

conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a gratuidade 

da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante de renda 

ou declaração, de próprio punho ou por representantes com poderes 

específicos, de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. Acontece que tal 

requerimento deve ser feito fundamentadamente, o que não foi o caso, eis 

que o autor se limitou em dizer que não tem condições financeiras. Deste 

modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a 

concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001815-36.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001576-36.2019.811.0044 VISTO, De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, após minudente análise dos autos, 

exsurge-se que malgrado não haver requerimento de gratuidade de justiça 

e, quiçá, documentos que, porventura, atestassem eventual 

hipossuficiência do autor, não se vislumbra, também, comprovante de 

recolhimento das custas e despesas de distribuição. Por essa razão, 

justamente pela falta de elementos capazes de aferir a impossibilidade 
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momentânea indefiro o pedido de isenção ao pagamento de custas 

judiciais. Quanto ao pleito de recolhimento de custas ao final do processo, 

verifica-se que a CNGC (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça) determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para 

recolhimento ao final, excetuando-se os casos previstos em lei[1]. Não 

obstante, a pretensão da parte autora não encontra-se respaldo legal. 

Senão vejamos. Exsurge-se do artigo 82, caput, do Código de Processo 

Civil que “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem 

ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título", ressalvadas as disposições da gratuidade da 

justiça. Inclusive, este é o recente entendimento perfilhado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em voto proferido pelo Ministro Antônio Carlos 

Ferreira, vê-se: “(...) a regra é o adiantamento das despesas do processo, 

salvo quando restar comprovada a justiça gratuita. [...] Tais disposições, a 

meu sentir, permitem concluir que o recolhimento diferido das custas e 

despesas processuais somente tem respaldo quando a parte for 

beneficiária da justiça gratuita, nessa hipótese, haverá a isenção integral 

do recolhimento das despesas processuais ou o seu parcelamento. 

Contudo, in casu, a agravante está a almejar apenas o recolhimento 

diferenciado das custas processuais, situação que, como delineado, não 

conta com previsão no ordenamento legal, razão pela qual a pretensão 

não será acolhida, conforme já vem sendo deliberado pelos Tribunais. (...)” 

(AREsp 1483235 Relator(a), Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data da 

Publicação, 17/06/2019) Diante do exposto, em consonância com o 

entendimento do STJ, indefiro o pedido de recolhimento de custas ao final 

do processo, tendo em vista a ausência de previsão legal. Soma-se que o 

sistema PJe não encontrou qualquer guia emitida vinculada aos presentes 

autos. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento e extinção do 

processo. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento 

da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito [1] AI, TJMT, CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018 Artigo 456, da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000803-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINHO NICOLODI (REQUERIDO)

KARLA FERNANDA NICOLODI (REQUERIDO)

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (REQUERIDO)

DAIANE BARBIERI NICOLODI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001295-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BORTOLOTTI BASSO (REQUERIDO)

SANDRO ADRIANO SCHMITT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000914-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA EDUPEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000914-68.2019.811.0044 VISTO, Indefiro o pedido de Ref. 

26688725, porquanto, contrario sensu ao que foi argumentado pela parte 

autora, o requerido não apresentou contestação à ação, tampouco 

manifestou desinteresse à realização da audiência de conciliação. Assim, 

mantenho a audiência designada pelo CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000913-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA EDUPEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000913-83.2019.811.0044 VISTO, Indefiro o pedido de Ref. 

26693732, porquanto, contrario sensu ao que foi argumentado pela parte 

autora, o requerido não apresentou contestação à ação, tampouco 

manifestou desinteresse à realização da audiência de conciliação. Assim, 

mantenho a audiência designada pelo CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000047-41.2020.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FATIMA RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT,20 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000047-41.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FATIMA RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT,20 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001404-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ANTONIO PETRY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTHON DA LUZ GOMES (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 10011404-90.2019.811.0044 VISTO, Defiro o pedido de Ref. 

26778702, devendo os presentes autos prosseguirem tão somente em 

relação aos pedidos relativos à cobrança dos alugueres não adimplidos. 

No mais, à secretaria para que solicite a devolução do mandado expedido 

para a citação do requerido. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada no CEJUSC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001050-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001050-02.2018.811.0044 VISTO, Intime-se o requerente 

para que manifeste-se sobre o cumprimento voluntário da sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância na extinção do processo pelo pagamento da obrigação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 

2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001053-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001053-54.2018.811.0044 VISTO, Intime-se o requerente 

para que manifeste-se sobre o cumprimento voluntário da sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância na extinção do processo pelo pagamento da obrigação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 

2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001253-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001242-32.2018.811.0044 VISTO, Indefiro o pedido de Ref. 

26693732, porquanto, contrario sensu ao que foi argumentado pela parte 

autora, o requerido não apresentou contestação à ação, tampouco 

manifestou desinteresse à realização da audiência de conciliação. Assim, 

mantenho a audiência designada pelo CEJUSC. Paranatinga/MT, 17 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001242-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001242-32.2018.811.0044 VISTO, Defiro o pedido de Ref. 

26688725 e, consequentemente, cancelo a audiência de conciliação 

designada pelo CEJUSC. Prosseguindo, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à 

contestação e documentos de Ref. 24605092, em cumprimento ao 

disposto de art. 338, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001251-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001251-91.2018.811.0044 VISTO, Indefiro o pedido de Ref. 

26690478, porquanto, contrario sensu ao que foi argumentado pela parte 

autora, o requerido não apresentou contestação à ação, tampouco 

manifestou desinteresse à realização da audiência de conciliação. Assim, 

mantenho a audiência designada pelo CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-35.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL TEODORA FOLADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000153-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000153-37.2019.811.0044 VISTO, Considerando a 

informação de que o requerente desistiu da ação principal no juízo 

deprecante, devolva-se a missiva ao juízo de origem com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Paranatinga-MT, 17 

de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001839-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS (EXECUTADO)

PATRICIA FRITSCHI (EXECUTADO)

ARI BALTAZAR LANGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001839-64.2019.8.11.0044 VISTO, Citem-se os executados 

para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuarem o 

pagamento da dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em 

caso de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 
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salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001552-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83746 Nr: 4126-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca do Carmo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28123 Nr: 1117-62.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva, Vicência Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84377 Nr: 4416-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolino José Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Indústria Matsuda Impórtação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Pio da Silva 

Campos - OAB:7202, Ricardo Gomes Sanches - OAB:21.427/A, 

Sérgio Luiz Brisolla - OAB:91.472

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, impulsiono o presente feito para 

intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80270 Nr: 2359-12.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joicymara Gozzi, GSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYMARA GOZZI RIOS - 

OAB:35528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar manifestação no presente feito, acerca de fls. 221/226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 1153-65.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa de Arruda Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca dos honorários periciais de fls.197/213.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75833 Nr: 279-75.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Gaúcha Ltda, Hermes Kucinski, 

Mário Lúcio Neto, Município de Gaúcha do Norte, Volney Rodrigues Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:243186/SP

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte ré, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos comprovantes da regularização do loteamento junto 

à Prefeitrua Municipal de Gaúcha do Norte, Cartórios de Registro de 

Imóveis e outros documentos comprobatórios do cumprimento integraldo 

TAC de fls. 503/507.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1996-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Valentim Camilotti, Flávio Carlos Bonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Spake - OAB:48666/PR

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca da proposta de honorários ofertada nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 394-67.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Moreira de Camargo, Zaida Alves dos Santos 

Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Fernandes Frederico, José Trevisan, 

José Jorge Demetrio Madi, Cristiane Fernandes Solda Alves, Miguel Angelo 

Pereira da Mata, Joaquim Benedito Pereira da Mata, Cléo Jonas Cezimbra 

Correa, Gelson Rogério Cezimbra Correa, Valdir Alves Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, encaminhar no e-mail da vara, a inicial devidamente resumida, 

em arquivo Word, para a expedição do edital de citação dos requeridos e 

réus incertos e não sabidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72177 Nr: 2508-42.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima A. da Silva EPP, Marcia Rubia da Silva, 

Fatima Aparecida da Silva, Voney Rodrigues Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte exequente, para no prazo legal, manifestar 

acerca de fls. 34/35 juntada a estes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75466 Nr: 132-49.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Pacheco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11999

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte ré, acerca da r. sentença de 

extinção de punibilidade, proferida às fls. 172/172 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95004 Nr: 200-28.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Marques Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte embargada, para no prazo legal 

apresentar manifestação acerca dos embargos à Execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16826 Nr: 908-35.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Processo nº 908-35.2006.811.0044 (Código 16826)
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VISTO,

Analisando o presente feito, verifico que, intimada, a requerida informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida às 

fls. 246/249, sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a 

possibilitar a retratação do aludido decisum.

Inicialmente, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 Às fls. 273/274 sobreveio informação da secretaria da Segunda Câmara 

de Direito Privado de que foi indeferido o pedido liminar vindicado.

Assim, remeta-se, a assessoria do juízo, as informações prestadas nesta 

data, via Malote Digital.

No mais, considerando o resultado negativo do leilão, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito.

Paranatinga/MT, 18 de dezembro de 2019.

Eviner Valério

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32690 Nr: 930-83.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arizona José Signor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Henrique Oliveira Vianna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado nomeado como curador especial, Dr. 

KEVIN TONDORF -OAB/MT 23.335, em consonância com o artigo 72, inciso 

II, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84787 Nr: 4567-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quédina de Moura Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, impulsiono o presente feito para 

intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 4526-02.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade São Benedito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12012 Nr: 911-58.2004.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Armazens de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Marinho de Mello, Avelino Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte exequente para informar se 

houve o cumprimento da penhora, bem como dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88518 Nr: 1783-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovair Liborio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPUSLIONO o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da proposta de honorários juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88443 Nr: 1735-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Aparecida Rodrigues de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, acerca da perícia 

REDESIGNADA no presente feito, para o dia 10.01.2020 às 8h00min, local: 

Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, na qual deverá estar a disposição 
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do perito os documentos relacionados às fls.151

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99496 Nr: 1862-27.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidinei Angelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para proceder a 

devolução dos autos, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) horas, em que 

está em carga desde 22.11.2019, sob pena de impedimento de retirada 

dos autos em carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82140 Nr: 3386-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Marques Barbosa, Raquel Gonçalves 

dos Reis, MS Claudio - ME, Marcos Santana Claudio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAINÁ LOULA, 

para devolução dos autos nº 3386-30.2017.811.0044, Protocolo 82140, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 2367-18.2019.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:13.284

 Carta Precatória nº 1001467-18.2019.811.0044

VISTO,

 Recebo a carta precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 

260 e ss. do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, designo o dia 11 de 02 de 2020, às 14h30min (MT) para a 

inquirição das testemunhas, conforme solicitado na deprecata.

Intimações e requisições necessárias, inclusive dos advogados das 

partes via DJE, devendo os próprios serem cadastrados junto ao Sistema.

Comunique-se o juízo deprecante acerca da data aprazada para a 

realização do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a cópia como mandado.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81657 Nr: 3113-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisane Laguião Bugoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortox S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar manifestação acerca da impugnação aos embargos de terceiro 

de fls. 291/307.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27377 Nr: 367-60.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geroni Augusta de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar manifestação a impugnação à Execução no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64023 Nr: 2362-35.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi, ADOLFO BATSCHKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT, André Stuart Santos - OAB:OAB/MS 10637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67255 Nr: 544-14.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Antonio da Silva e Cia Ltda - ME, Antonia 

Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26865 Nr: 2886-42.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neva Comercio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Terezinha Bressan Zata-ME, Ana 

Terezinha Bressan Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.Em caso de dúvida acerca do local ou região em que 

deverá ser emitida a guia entrar em contato com a Central de Mandados 

desta Comarca.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61589 Nr: 1243-39.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minervina Teodora de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, acerca do retorno dos 

autos, bem como requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31357 Nr: 1792-88.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Kunrath

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Adelar Lerner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o EXECUTADO, por meio do advogado, apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 147/148, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91458 Nr: 3223-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Heringer - 

OAB:40.044/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar os advogados das partes, para no prazo legal 

especificar as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69155 Nr: 1334-95.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca da correspondência devolvida às fls. 96, do 

requerido Roberto da Silva Barbosa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367 Nr: 672-35.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gonzaga dos Santos, Jaime Dias 

Pereira Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca da correspondência devolvida às fls. 226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54036 Nr: 165-44.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cibele Cacia Nascimento Oliveira Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar manifestação no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31544 Nr: 1972-07.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Fátima Cavalcante Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar impugnação à contestação de fls. 169/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79213 Nr: 1874-12.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amado Guimarães Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79716 Nr: 2096-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Gabriel, Marli Gabriel, Márcia Aguilar de Souza, 

Rodrigo Gabriel, VAAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT, ALEX ROECE ONASSIS - OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar MANIFESTAÇÃO aos embargos declaratórios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82439 Nr: 3540-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Paulo Souza da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O

 DECISÃO: “VISTO. Primeiramente, tendo em vista a ausência de Defensor 

Público nesta comarca, por prazo indeterminado, nomeio a advogada 

Fernanda Dela Justina – 24.853 OAB/MT como dativa do denunciado, de 

modo que fixo o valor de 5 (cinco) URH. Homologo a desistência das 

testemunhas Iury Vinicius Fernandes Vaz e da testemunha Aline Keie 

Churapi. Procedida à inquirição das testemunhas presentes e ao 

interrogatório do réu, não houve requerimento de diligência pelas partes, 

razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução processual. No mais, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91435 Nr: 3207-62.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olidio de Moura e Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte RÉ, para manifestar em relação a 

certidão de fls. 61, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6044 Nr: 43-85.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte executada, para no prazo legal 

apresentar manifestação ao Embargos de Declaração interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27206 Nr: 196-06.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzélia Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar manifestação em relação à impugnação à Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67248 Nr: 537-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Antonio da Silva, Jurandir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para retirar a certidão 

para fins de averbação expedida no presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64739 Nr: 2662-94.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76180 Nr: 428-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatalina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, do retorno dos autos, 

bem como requerer o que é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56459 Nr: 2036-12.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Marcon, Eliane de Fatima Quissi Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Carlos Gonçalves, Rosa Maria Fontoura 

Campanha de Souza, Wilson Antônio Correa Fontoura, Francisco Eduardo 

Piccin Costa, Marley Della Coleta Costa, Rita de Cássia Fraga Fontoura, 

Jorge Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para no prazo legal 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 502-96.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Primo Zampieri, Arnaldo Zampieri Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebanho Sociedade Agro Pastoril de Regente 

Feijó L, Alci Lucio Rotta, Zenaide Veronez Sabaini, Neuza Maria Rotta, 

Marcos Roberto Sabaini, Marcio Andrey Sabaini, Benedita Barbosa 

Segate, Marques Antunes Segate, Priscila Olimpio Reis, Marcelo Sabaini, 

Daniel Alexandre Olimpio Reis, Almir Heitor Duarte, Marileusa Melo da Silva 

Duarte, Nelson Heitor Machado, Flávio Segate, Janete Oliva Segate, 

Waldemar Quintero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Lindomar Rosa - 

OAB:9876/MT, Leonardo Zanella Bonetti - OAB:59172/RS, MOGLY 

ADAS COSTA - OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO designada para o dia 24/01/2020 às 13h:30m, no 

CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 502-96.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Primo Zampieri, Arnaldo Zampieri Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebanho Sociedade Agro Pastoril de Regente 

Feijó L, Alci Lucio Rotta, Zenaide Veronez Sabaini, Neuza Maria Rotta, 

Marcos Roberto Sabaini, Marcio Andrey Sabaini, Benedita Barbosa 

Segate, Marques Antunes Segate, Priscila Olimpio Reis, Marcelo Sabaini, 

Daniel Alexandre Olimpio Reis, Almir Heitor Duarte, Marileusa Melo da Silva 
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Duarte, Nelson Heitor Machado, Flávio Segate, Janete Oliva Segate, 

Waldemar Quintero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Lindomar Rosa - 

OAB:9876/MT, Leonardo Zanella Bonetti - OAB:59172/RS, MOGLY 

ADAS COSTA - OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento das Cartas Precatórias para o Município de Cascavel/PR 

; Regente Feijó/SP; Maringá/PR; São Berto/SP; Rondonopólis/MT; Alta 

Floresta/MT e Planaltina/PR ou ofereça meios para o cumprimento. 

Encaminhando a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 597-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO designada para o dia 23/01/2020 às 14h:00m, no 

CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 597-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento da Carta Precatória para o Município de 

Rondonopólis/MT; ou ofereça meios para o cumprimento. Informo ainda 

que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão 

de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado 

a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 597-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento da Carta Precatória PJE nº 1004825-51.2018.8.11.0003 

da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, sob pena de devolução da Carta 

Precatória, conforme determinado no Ofício 668/2019 às fls. 92/93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 64299 Nr: 2488-85.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Silva de Souza, Evandro Silva de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 VISTO

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano 

(30/10/2020).

Diante do consentimento do exequente, devolva-se ao executado o valor 

penhorado nos autos (fls. 79).

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12589 Nr: 1353-24.2004.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Sérgio Moreira Filgueiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Franco de Souza - 

OAB:8531-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Exequente para que forneça os 

dados bancários para levantamento de Alvará de valores penhorados nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64299 Nr: 2488-85.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Silva de Souza, Evandro Silva de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Executado para que forneça os 

dados bancários para levantamento de Alvará de valores penhorados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86620 Nr: 722-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nabor dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thainá Loula - 

OAB:24728/O/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83277 Nr: 3896-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avanildo Batista Filho, Dalci Teresinha Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanildo Batista Dias, Abadia Aparecida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias, sob pena de 

concordância tácita, nos termos da decisão de fls. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56179 Nr: 1863-85.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS DA SILVA PONTES, JUSSARA PEREIRA DA 

SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13.088/A - MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da petição de fls. 102/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88508 Nr: 1780-30.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Maria Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da petição de fls. 58/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88850 Nr: 1943-10.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene de Souza Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29386 Nr: 2385-54.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Dezordi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário José Gollin, Paiol Agropecuária Ltda, 

Irene Teresa Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Marco Antônio 

Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 114/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88928 Nr: 1983-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Emidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Gestão de Meios Pagamento Pedagio 
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sem Parar - CGMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88856 Nr: 1947-47.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilia Araújo dos Santos Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85816 Nr: 397-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Alves Ribeiro de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88470 Nr: 1758-69.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para realização da 

perícia para 10 de janeiro de 2019 às 9 horas na Prefeitura Municipal de 

Paranatinga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66331 Nr: 147-52.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima, João Carlos de Lima & Cia 

Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da 

liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, 

XV, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH, passaporte e de bloqueio 

de cartão de crédito, de modo que DETERMINO a intimação da parte autora 

para pugnar o que entender cabível ao presente estágio processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20528 Nr: 2004-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renir Lino Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Exequente para manifestar acerca 

da exceção de pré executividade às fls. 48/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28612 Nr: 1609-54.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natividade da Silva Araújo, José Valdivino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da petição de fls. 221/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30044 Nr: 484-17.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilene da Silva Santos, Espólio de João Santana dos 
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Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Luiz Soares Leandro - OAB:101.959/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para no prazo de 15 

dias pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30006 Nr: 447-87.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Exequente para apresentar novo 

cálculo observando os parâmetros conforme determinado na decisão de 

fls. 273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87192 Nr: 1056-26.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Trevisan Geraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALTEVIR MERETH 

BARBOSA DA CUNHA - OAB:06891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes acerca da certidão do 

Laudo de Avaliação do Oficial de Justiça às fls. 37/39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65617 Nr: 2960-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32519 Nr: 760-14.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benevidio Solidade Silva-ME, Flávia Cristina 

Zorzetto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:9.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 58/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55376 Nr: 1324-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Thome de Andrade, Eliara Priscila 

Andrade da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69596 Nr: 1492-53.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Zorzetto, Ana Terezinha Bressan Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência para o preparo da Carta 

Precatória para Araçatuba/SP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15576 Nr: 1895-08.2005.811.0044

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Martins Barbosa, Maria do Carmo 

Rosa Barbosa, Tabelionato e Registradoria Paixão do 1.º Tabelião, Oficial 

(RGI + RTD) Cristovão Pedriel da Paixão, José Domingos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE MELO RADIN - 

OAB:OAB/RS 88.504, Derli Paulo da S. Bueno - OAB:43260 - RS, 

MICHELI DE MELO RADIN - OAB:73899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANE OLIVEIRA 

CORBELINO - OAB:OAB/MT 13035, Fernanda Rosa Barbosa - OAB:, 

Gilberto Franco de Souza - OAB:8531-A, Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT, José Ricardo Costa Marques 

Corbelino - OAB:5486, Kelsen Eustáquio da Silva - OAB:9813-B, 

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21286/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes para se manifestarem 

acerca da proposta de honorários pericial às fls. 253/266.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54344 Nr: 453-89.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ferreira dos Santos, Cleonice Martins 

Vaz dos Santos, Marcos Andre Moscon, Antonio Francisco de Carvalho, 

Darla Santana Moscon, Antonio Augusto Moscon, Albina Maraschim 

Moscon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE SANTANA 

MOSCON - OAB:89093RS, Andreia Luiza Santana Moscon - 

OAB:102.508/RS, CARLOS HUMBERTO BATALHA - OAB:2182, Josimar 

Loula Filho - OAB:14290/MT, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, Mario Rocha Lopes Filho - OAB:81.100/RS, NELSON 

BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes Requeridas para ciência 

da audiência do dia 18 de fevereiro de 2020 às 14h:15m para oitiva da 

testemunha Laerte Silvério em Tanabi-SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27970 Nr: 964-29.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da manifestação da impugnação às fls. 353/358.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30671 Nr: 1109-51.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Lourenço Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora no prazo de 15 dias, 

pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30344 Nr: 783-91.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Aparecido Rocha, AAdSRP, WFAdSR-M, 

AAdSR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da petição de fls. 168/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29954 Nr: 395-91.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderes Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Exequente para apresentar novo 

cálculo observando os parâmetros conforme determinado na decisão de 

fls. 209.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 861-61.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123, 

Ricardo Jose da Silva Siqueira de Farias - OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Torbay Gorayeb - 
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OAB:6351/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT, Roberto 

Gorayeb - OAB:4024-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes para manifestarem acerca 

do Laudo de Avaliação às fls. 226.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30983 Nr: 1418-72.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Biller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mayra coradi braga - 

OAB:14243

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Requerido para apresentar nos 

autos comprovantes da regularidade da propriedade rural junto ao órgão 

ambiental.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66331 Nr: 147-52.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima, João Carlos de Lima & Cia 

Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender cabível ao presente estágio processual, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70100 Nr: 1687-38.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Assim, os valores pagos a esse título foram recebidos de boa-fé pelo 

autor, não se restando configurada, in casu, qualquer tipo de fraude. 2. 

Ademais o autor é pessoa idosa e analfabeta, sempre trabalhou na área 

rural, passou a receber o beneficio em virtude de sua idade, e não em 

virtude da ausência de capacidade laborativa. 3. Nesse passo observo 

que, em observância ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos, da 

boa-fé do autor e da natureza alimentar do benefício previdenciário, não 

há que se falar em devolução dos valores pagos indevidamente. 4. 

Portanto, indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário 

recebido pela parte-autora, devendo ser restituídos os valores 

descontados, com as devidas correções e acréscimo de juros de mora, a 

partir da citação, de acordo com os critérios fixados no manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 5. 

Apelação da parte autora provida. (STJ, Recurso Especial nº 

1.737.067/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Publicado em 

18.09.2018)Desta feita, no mérito, dou provimento ao recurso, eis que de 

fato a sentença de fls. 86/89 foi omissa neste aspecto e, assim acolho os 

presentes declaratórios, modificando a sentença atacada no dispositivo 

para acrescentar o seguinte texto no referido decisum:“DECLARO, ainda, 

inexistente o débito referente aos valores pretéritos recebidos pela 

requerente em razão do benefício assistencial concedido (LOAS)”. No 

mais, mantenho incólume a sentença de fls. 86/89.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 06 de setembro de 2019.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 83730 Nr: 4112-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Maiawai Koni Tawanre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Regime de Exceção.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67969 Nr: 789-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio Importação Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva, Marisa Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para informar a 

publicação do Edital de Citação dos Executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88550 Nr: 1801-06.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Costa Nantes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2024 de 2710



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes manifestarem acerca das 

decisões de fls. 190/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88997 Nr: 2023-71.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marques David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para manifestar 

acerca da impugnação a execução às fls. 66/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64784 Nr: 2669-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Schuster Mol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para no prazo de 15 

dias, manifestar acerca da petição de fls. 59/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70100 Nr: 1687-38.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para ciência da 

decisão de fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 579-42.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlinda Neta Pereira, Silmar Santos de Almeida, Luzia 

Francisca de Aguiar da Silva, Jocineia Pinho Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teixeira e Araujo Eventos e Cursos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSE GUSMÃO FERRO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/AL 10.024, LUCIANO SOTERO ROSAS - 

OAB:OAB/AL 6.769

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Exequente para no prazo de 

15 dias, pugnar o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79408 Nr: 1944-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseé Tobias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 VISTO,

Considerando a plausibilidade das alegações apresentadas, bem como 

que de fato a cidade de Gaúcha do Norte/MT não conta com serviços de 

Correio, em atenção ao artigo 455, §4º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, defiro o requerimento de fls. 139 e determino seja procedida a 

intimação das testemunhas arroladas às fls. 65/66 via Oficial de Justiça 

para audiência designada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53895 Nr: 23-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Aparecida Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora do retorno dos autos, bem como para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57263 Nr: 2612-05.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nery Nogueira Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 133 -verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60753 Nr: 879-67.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora do retorno dos autos, bem como, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68093 Nr: 874-11.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi, Marcos Douglas Pereira, 

Antonio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o complemento do pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$ 3.564,00, referente cumprimento do mandado, 

emitindo guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados pelo telefone (66) 

3573-1003.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1816-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana dos Santos, Iracema Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mares - Mapfre Riscos Especiais Seguradora 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120/MT

 Processo nº 1092-10.2014.811.0044 (Código 55100)

VISTOS,

 Considerando que o recurso interposto pela parte executada foi 

desprovido, tendo o acórdão transitado em julgado, nada obsta o 

prosseguimento do feito.

Assim, intime-se a exequente para que, em 10 (dez) requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5036 Nr: 305-69.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leide Pontes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99718 Nr: 1990-47.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Miguel Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Código 99718

VISTO,

Considerando que a testemunha Adir Ferreira de Souza e a vitima Joaquim 

Pereira de Souza não foram localizadas nos endereços informados nos 

itens “I” e “II” de fl. 127, cancelo a audiência designada para o dia 

09/01/2020.

Diligencie a secretaria o cumprimento da missiva expedida à fl. 133.

 Depreque-se a oitiva da testemunha Adir Ferreira de Souza à comarca de 
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Água Boa/MT, no endereço informado no item “I” de fl. 137.

Sobrevindo as missivas com diligências negativas, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestar-se.

Por outro lado, sendo elas positivas intimem-se as partes para dizerem se 

pretendem a realização de alguma diligencia e caso negativo desde já dá 

por encerrada a instrução processual, devendo as partas apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99496 Nr: 1862-27.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidinei Angelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Código: 99496

VISTO,

 Trata-se de ação penal.

Certifique-se a secretaria a apresentação de memoriais finais.

Caso negativo intime-se o advogado constituído pelo réu – eis que inerte 

quanto ao questionamento de fl. 99, para que apresente a peça 

processual no prazo de 72h.

Quedando-se inerte o advogado certifique-se e intime-se o réu 

pessoalmente para que tomem ciência da inercia de seu advogado 

constituído, bem como para que constitua novo patrono, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser-lhe nomeada a Defensoria Pública ou 

Defensor Dativo.

O réu ainda poderá informar que não possui condições financeiras para 

tanto, caso em que lhe será imediatamente nomeada a Defensoria Pública 

ou Defensor Dativo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53879 Nr: 7-86.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma Orgina Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, indicar assistentes técnicos e formular 

quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que dispõe o artigo 

465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 106-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D'Marcus Hotel Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Engetuc, Matrinchã Transmissora de 

Energia (TP Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Andrey Lessa - 

OAB:17184, Janice Terezinha Andrade da Silva - OAB:18.192/MT, 

Jóse Scalfone Neto - OAB:73.153/RJ, Luiz Carlos Ehret Garcia - 

OAB:16394, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371, Sérgio Fernando 

Melo Joviniano Gonçalves - OAB:154.003/RJ

 Processo nº 106-85.2016.811.0044 (Código 66276)

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) alegando contradição e 

omissão na decisão de saneamento de fls. 369/372, requerendo, assim, 

sua modificação (fls. 373/375).

Às fls. 376 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Em suma a parte embargante alega que a sentença foi contraditória, 

trazendo aos autos matéria já apreciada por este juízo.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de fls. 

369/372.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27530 Nr: 520-93.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. Branco & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori, Catarina Soares Vitorio, Yalen 

Kley Soares de Castro Ribeiro, Espólio de Geraldo de Castro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos José de Campos - 

OAB:14526, Fabio da Silva Guimarães - OAB:264912/SP, PATRICIA 

SAUSANAVICIUS GABRIEL - OAB:263193, Roy Leopoldo Sano 

Laurindo - OAB:20154, Rui Eduardo Sano Laurindo - OAB:10128 - 

MT, Thiago Ribeiro - OAB:13.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Roberto 

Zampieri - OAB:4094/MT

 Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito dou 

provimento ao recurso, modificando a sentença atacada para fazer 

constar o seguinte texto no referido decisum:“(...) Por conseguinte, 

condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o artigo 
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85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor da causa, 

os quais deverão ser distribuídos da seguinte forma: 50% para os 

procuradores de Adilmar Sartori e 50% aos procuradores de Catarina 

Soares Vitório e Espólio de Geraldo de Castro Ribeiro (....)”. No mais, 

mantenho incólume a sentença.Sem prejuízo, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado pelo autor da ação, uma vez que este não colacionou 

aos autos nenhum documento hábil à comprovar sua hipossuficiência 

financeira.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de 

janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 1375-57.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcione Maciel do Nascimento, Tatiane Silva 

Domingues, Caroline Castro de Lima, Yuri Vinicius da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código 98252

VISTO,

Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de DELCIONE MACIEL DO NASCIMENTO, TATIANE SILVA 

DOMINGUES, YURI VINICIUS DA SILVA e CAROLINE CASTRO DE LIMA, 

devidamente qualificados nos autos, como incursos nos artigos 33, caput 

e 35, da Lei 11.343/06.

Em apertada síntese, às fls. 263/268 o Ministério Público apresentou 

memoriais finais e às fls. 269/270 a defesa de Caroline, Delcione e Yuri 

requereu a realização de pericia nos aparelhos celulares apreendidos com 

os réus, a expedição de oficio as redes de telefonias para prestarem 

informações necessárias sobre o registro dos numerais, a retratação do 

recebimento da denúncia e, por fim, o relaxamento da prisão dos réus ante 

o constrangimento ilegal.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário aos 

requerimentos.

É a síntese do necessário.

 Decido.

O artigo 402 do CPP dispõe que: “Produzidas as provas, ao final da 

audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o 

acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução.”

Após a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus, a defesa de 

Caroline, Delcione e Yuri requereu a realização de pericia nos aparelhos 

celulares apreendidos com os réus e a expedição de oficio as redes de 

telefonias para prestarem informações necessárias sobre o registro dos 

numerais.

Acontece que a diligencia requerida não se originou de circunstancias ou 

fatos apurados na instrução, conforme preceitua o referido dispositivo 

legal. Ao contrário, desde a fase investigativa os dados extraídos dos 

aparelhos celulares apreendidos com os réus vinham sendo apontados 

como meio de prova.

 Assim, a prova requerida pela defesa deveria ter sido apontada quando 

da apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 396-A do CPP.

Portanto, estando precluso o pedido da defesa indefiro-o.

 Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXTORSÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ART. 402 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL - CPP. ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. 

CIRCUNSTÂNCIAS OU FATOS APURADOS NA INSTRUÇÃO. 

DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. PRINCÍPIO DA 

IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO 

ENFRENTOU TODOS OS PONTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Apesar de o Juízo de 

primeiro grau não ter, no momento devido, oportunizado às partes o 

requerimento de diligências decorrentes de circunstâncias apuradas na 

instrução criminal (art. 402 do CPP), ainda restava a fase das alegações 

finais para tal fim (RHC 27.436/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2013, DJe 18/9/2013). 2. Não se tratando 

de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, não há que se 

deferir a diligência prevista no art. 402 do CPP. 3. "O deferimento de 

diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do 

juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, 

quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência 

com a sua instrução" (REsp 1520203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 1/10/2015). 4. 

O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a 

jurisprudência desta Corte Superior no sentido da flexibilização do 

princípio da identidade física do juiz, em razão da ausência de outras 

normas específicas que a regulamente em casos de convocação, licença, 

promoção ou de outro motivo que impeça o juiz da instrução de sentenciar 

o feito, tornando competente o seu sucessor. Precedentes. 5. Não se 

verifica violação dos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP, na medida em que 

o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da 

controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos 

interesses do agravante. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 1242011 SP 2018/0023275-0, Relator: Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 29/04/2019) (grifo nosso).

O pedido de retratação do recebimento da denúncia deve ser igualmente 

indeferido eis que o simples fato da ré Tatiane Silva Domingues ter 

supostamente assumido a autoria delitiva e relatado que os demais “caíram 

como gaiato” não é apto a afastar a autoria delitiva deles. Para tanto é 

necessário uma analise aprofundada das provas produzidas nos autos 

sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Todavia, este não é o 

momento oportuno.

 Assim, mantenho incólume o recebimento da denuncia.

Por fim, indefiro o pedido de relaxamento da prisão pelo excesso de prazo, 

uma vez que o feito vem seguindo o seu tramite normal, consubstanciado 

ao fato de envolver quatro réus presos, onde um encontra-se em 

liberdade (Caroline), outro preso na cadeia pública da cidade de Nova 

Xavantina (Tatiane) e os outros dois (Yuri e Delcione) na cadeia pública 

desta cidade, encontrando-se o feito aguardando desde a data de 

10/12/2019 tão somente a apresentação de memoriais finais pelas 

defesas.

 Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado, mutatis mutandis:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO 

CÓDIGO PENAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO 

DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – 

NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA – ATRASO 

JUSTIFICADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA 

EVENTUAL DELONGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal a 

ser sanado quando a formação da culpa está praticamente concluída e o 

excesso de prazo não é decorrente da desídia do juízo, mas, sim, das 

circunstâncias que envolvem o caso, como a necessidade de expedição 

de carta precatória e realização de estudo psicossocial. (FRANCISCO 

ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (grifo nosso).

Ademais, a segregação cautelar dos réus se justifica como forma de 

assegurar o meio social pelos fatos e fundamentos já explanados na 

decisão de fls. 145/146, os quais vale dizer encontram-se inalterados 

(artigo 312, CPP). Oportunamente, esclareço que foi apontada a elevada 

quantidade de droga apreendida, juntamente com uma balança de 

precisão, além da suposta idealização do grupo para a pratica delitiva.

Não bastasse, o crime praticado por eles é doloso e punido com pena 

privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, I, 

CPP).

Acerca do tema, o doutrinador Messa:

“Na análise de diversos casos concretos, podemos destacar os seguintes 

parâmetros da decretação da prisão preventiva: o réu responder a vários 

processos em comarcas diversas; ser líder de organização criminosa; a 

fuga do réu do distrito da culpa ou sua oposição ao chamamento 

processual; possuir antecedentes criminais com real possibilidade de 

reiteração criminosa; reiteração de violências domésticas; gravidade 

concreta do crime; periculosidade do agente revelada no modus operandi 

do crime; indícios concretos de que o acusado faz do crime seu meio de 

vida; participação efetiva em organização criminosa.” (MESSA, op. cit., p. 

217) (grifo nosso).

Por fim, os predicados favoráveis os quais os réus ostentam não são 
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suficientes para afastar o decreto prisional cautelar, eis que conforme já 

explanado os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP estão 

devidamente evidenciado no caso em apreço. A seguir, cito um julgado 

que coaduna com tal ponderação:

“Cumpre asseverar que a primariedade e condições pessoais favoráveis 

não impedem, por si, a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: 

Primariedade que, à semelhança das demais eventuais condições 

pessoais favoráveis, não tem o condão de, por si só, desconstituir a 

custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores 

da medida extrema, como na hipótese em tela. Segregação cautelar 

devidamente fundamentada no art. 312, caput e parágrafo único, e art. 

313, incisos I e III, do Código de Processo Penal. (HC 70066690132, Sexta 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem 

Osório, Julgado em 05/11/2015).

Em arremate, esclareço que na decisão de fl. 248 já restou consignado 

que nada sendo requerido pelas partes, dar-se-ia por encerrada a 

instrução processual. Deste modo, como o Ministério Público nada 

requereu valida esta à apresentação de memoriais finais.

Por outro lado, indeferido os pedidos formulados pela defesa 

apresentem-se os devidos memoriais finais no prazo legal.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra, com urgência.

 Paranatinga/ MT, 08 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83026 Nr: 3777-82.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Regina Zamignani Gemenes, Reinaldo 

Gemenes, Denis Roberto Zamignani, Patricia Zamignani Maluf, Alexandre 

Uebi Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe aos autos acerca do cumprimento da Carta 

Precatória expedida para a citação do requerido Denis Roberto Zamignani, 

bem como manifeste-se sobre o pedido de redesignação da audiência de 

justificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79408 Nr: 1944-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseé Tobias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes, por intermédio de seus 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência de instrução e 

julgamento no dia 21/01/2020 às 15h:00m.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32710 Nr: 950-74.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCCN, AAL, CeIGL, LN, GDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertoni Dari Nistche - 

OAB:12402-B/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Processo nº 950-74.2012.811.0044 (Código 32710)

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo 

MINISTÉIRO PÚBLICO ESTADUAL, em face de FRANCISCO CARLOS 

CARLINHOS NASCIMENTO e OUTROS, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Considerando que as partes, devidamente intimadas, não se insurgiram 

quanto ao laudo pericial de fls. 913/947, homologo-o para que surta os 

efeitos legais.

Via de consequência, declaro encerrada a instrução processual.

Por consectário lógico, intimem-se as partes para apresentarem seus 

derradeiros memoriais, na forma do artigo 364, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o Srº Perito para que manifeste-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do pedido de redução dos honorários periciais 

fixados.

 Cumpridas todas as diligências, façam os autos conclusos para análise e 

deliberação.

 Expeça-se o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56807 Nr: 2297-74.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dauro da Silva, Mauro Domingo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Processo nº 3063-30.2014.811.0044 (Código 57946)

VISTO,

Certifique-se o transito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de praxe.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 57946 Nr: 3063-30.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dauro da Silva, Mauro Domingo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 Processo nº 3063-30.2014.811.0044 (Código 57946)

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAURO DA SILVA e 

OUTRO alegando contradição e omissão na sentença de fls. 239/243 

prolatada, requerendo, assim, sua modificação (fls. 244/247).

Às fls. 252 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Em suma a parte embargante alega que a sentença foi contraditória, 

considerando que foi apresentada na exordial todos os encargos 

considerados exorbitantes.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

239/243.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 2972-71.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar dos Santos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimados as partes acerca dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83104 Nr: 3816-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da certidão de fls. 23 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 2879-11.2013.811.0044

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusineide David Figueiredo Mazucato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB impulsiono o presente feito para que 

seja intimado as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 2767-42.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Adevair Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes para que, no prazo de 10 

dias, manifeste acerca da proposta de honorários, sob pena de tácita 

concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 2767-42.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Adevair Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 
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01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes para que, no prazo de 15 

dias, para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico 

(artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99496 Nr: 1862-27.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidinei Angelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o advogado constituído pelo réu, eis 

que inerte quanto ao questionamento de fl. 99, para que em 72 horas 

apresente a peça processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58153 Nr: 3168-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Santa Catarina, Andréia Paula Santa 

Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Diante do exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pela contadoria do juízo na importância 

de R$ 43.933,84 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e 

oitenta e quatro centavos), conforme memória de cálculos de fls. 

260/262.Prosseguindo, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72517 Nr: 2608-94.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima - ME, Sérgio Probst, 

Traudi Probst de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Demétrio - 

OAB:15.904/MT

 (...) Desta feita, conexas as ações, o caso é de determinar a reunião dos 

feitos, na forma do art. 55, § 3º, do NCPC, o qual, repita-se, dispõe que 

“serão reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.Quanto aos 

argumentos explanados pelo exequente às fls. 94/96, qualquer arguição 

referente à incompetência em relação à ação oposta pelos executados na 

ação declaratória de nulidade deverá ser alegada naqueles autos. Diante 

de todo o exposto, em face da conexão entre a presente ação com aquela 

de nº 13029-36.2016.821.0022, declino da competência para julgar este 

feito e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à 2ª Vara Cível 

da comarca de Pelotas/RS para seu devido processamento e 

julgamento.Baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73339 Nr: 2907-71.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Aloisio Petry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, em razão do retorno dos autos, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias no 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89006 Nr: 2031-48.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ortencio Pereira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença formulado pelo requerente. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, 

suspendo a exigibilidade de sua cobrança, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 97856 Nr: 1249-07.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Matos Tondorf Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Tondorf Nascimento - 

OAB:23.266-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1249-07.2019.811.0044 (Código 97856)

VISTO,

Analisando o presente feito, verifica-se que o requerido informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão retro proferida, 

sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a possibilitar a 

retratação do aludido decisum (fls. 29).

Inicialmente, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 No mais, certifique a secretaria quanto a eventual efeito suspensivo no 

agravo de instrumento, bem como o seu julgamento.

Cumpra-se integralmente as determinações de fls. 26.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31409 Nr: 1842-17.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriana Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder à requerente o benefício previdenciário de pensão por morte 

rural, nos termos do artigo 74, da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, devido a partir da data da citação.Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos 

devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas.Considerando que a 

presente sentença é ilíquida, bem como, estimativamente, os valores 

devidos poderão ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário (EREsp n.º 934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 

julgado em 30-06-2009).Com o retorno dos autos, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33267 Nr: 1505-91.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonlay Ilto Mainardi, Olita Maria Mainardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, 

Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Código 33267

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por João Oliveira de Lima 

e outos, em face de Jhonlay Ilto Mainardi e Olita Maria Mainard, em que o 

requerente pugna pelo prosseguimento da presente ação, com a 

realização de penhora através do sistema BacenJud.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de pedido de 

parcelamento pela parte devedora, a qual deixou de ser apreciada pela 

parte credora.

Posto isto, deixo de apreciar por hora o pedido de penhora on-line, visto 

que o parcelamento apresentado pela parte devedora tem atenção ao 

principio de cooperação e da menor onerosidade.

Por conseguinte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se acerca da petição de fls. 124.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 62-71.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Costa Cruz Trento, Ingrid Costa Cruz 

Trento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante da sua natureza jurídica, não admitem propositura por 

"negativa geral", de modo que sua petição inicial deve conter alguma das 

alegações elencadas no artigo 917, do Código de Processo Civil. Regra 

legal descumprida pelo Curador Especial. Oferecimento de defesa 

genérica que não traz qualquer elemento capaz de desconstituir o título 

extrajudicial que fundamentou a execução. Rejeição liminar bem aplicada. 

Sentença mantida. Apelação não provida.” (TJ-SP - AC: 

10208403320188260309 SP 1020840-33.2018.8.26.0309, Relator: JAIRO 

BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019) Desta feita, determino 

o prosseguimento do feito com a intimação do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos memória de cálculos 

atualizada e requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51112 Nr: 298-23.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D'arc Garcia de Carvalho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51112.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que conforme fls. 69/73 fora realizada busca 

via BacenJud. Deste modo somente se comprovado que efetivamente não 

se logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud 

(fls.75/77).

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54114 Nr: 244-23.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54114

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento intentado por ESPÓLIO DE JOSÉ PERUCHINI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 156/158).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida; (...)”

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55100 Nr: 1092-10.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Affinity Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana dos Santos, Iracema Soares dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 1092-10.2014.811.0044 (Código 55100)

VISTOS,

 A priori¸ traslade-se cópia a estes autos, acerca da ementa de fls. 

179/180 e 186/190 e certidão de transito em julgado de fls. 204/205.

Após, considerando a preclusão da matéria, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56368 Nr: 1965-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wexiley Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toni Café Queiroz Gomes, Patricia Café 

Queiroz Gomes, Antônio Café Queiroz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável post mortem, assim como os pleitos 

subsidiários.Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77612 Nr: 1099-94.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Adir Freo, 

Marlon Cristiano Buss, Eloíza Cristina Castelan, Lucinete Maria da Silva 

Freo, Carla Cristina Buss, Ricardo Mesquita Marconi, José Antônio 

Mengato Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT, Trajano 

Camargo dos Santos - OAB:9171/B/MT

 Código 77612

VISTO,

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO, ADIR FREO, LUCINETE MARIA 

DA SILVA FREO, MARLON CRISTIANO BUSS, CARLA CRISTINA BUSS, 

ELOÍZA CRISTINA CASTELAN, JOSÉ ANTÔNIO MENGATO NETO e 

RICARDO MESQUITA MARCONI.

A denuncia foi recebida em 30 de maio de 2017 (fl. 2.128).

O denunciado Antonio Francisco de Carvalho foi citado à fl. 2.139 e 

apresentou defesa à fl. 2.131.

O denunciado Adir Freo foi citado à fl. 2.175 e apresentou defesa às fls. 

2184/2185.

O denunciado José Antônio Mengato Neto foi citado à fl. 2.182 e 

apresentou defesa às fls. 2.190/2.193.

O denunciado Ricardo Mesquita Marconi foi citado à fl. 2.218 e apresentou 

defesa às fls. 2.219/2.231.

A denunciada Lucinete Maria da Silva Freo foi citada à fl. 2.173 e 

apresentou defesa às fls. 2.437/2.438.

O denunciado Marlon Cristiano Buss não foi citado, porém apresentou 

defesa às fls. 2.393/2.397 e 2.449.

A denunciada Carla Cristina Buss foi citada à fl. 2.447 e apresentou 

defesa às fls. 2.393/2.397 e 2.449.

A denunciada Eloiza Cristina Castelan não foi citada e não apresentou 

defesa.

Como se vê, encontra-se pendente apenas a citação da ré Eloiza Cristina 

Castelan e sua apresentação de defesa para o prosseguimento do feito.

Deste modo, cite-se a denunciada Eloiza Cristina Castelan no novo 

endereço informado pelo Parquet a fl. 2.450.

Sendo a missiva exitosa, venham-me os autos conclusos para 

saneamento e designação de audiência de instrução e julgamento.

Caso negativa, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79156 Nr: 1840-37.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A- Em 

Liquidação Extrajudicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6.222 GO

 Código 79156

VISTO,

Cuida-se de embargos à execução, onde as partes pugnam pela produção 

de prova testemunhal, documental e pericial.

Nos termos do artigo 920, inciso II, do CPC defiro a produção das provas 

requeridas.

 Assim, designo audiência de instrução para o dia 22 de outubro de 2020, 

às 13h00min (MT).

Intimem-se as partes para comparecer ao ato acompanhado de seus 

advogados.

Nos termos do art. 455, do CPC, notifique-se o advogado das partes para 

que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no 

dia e hora designadas, independente de prévia intimação.

A prova pericial e a juntada de novos documentos deverão ser 

apresentadas/requeridas antes da audiência aprazada, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79278 Nr: 1902-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Fatima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Senger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80112 Nr: 2270-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzely Emiliano de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80112

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento intentado por LUZELY EMILIANO DE MORAES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 104/106).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:
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 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida; (...)”

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81615 Nr: 3095-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DE SOUZA SANTOS ME, Daniele de 

Souza Santos, Arones da Cunha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Considerando que devidamente intimados, os executados nada se 

manifestaram, homologo a avaliação de fls. 194/194v. (...)II – DA 

NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LEILOEIROS Por consectário lógico, 

nomeio como leiloeiros judiciais os Srs. Cirlei Freitas Balbino da Silva e 

Joabe Balbino da Silva, ambos matriculados na Junta Comercial Estadual. 

Ficam autorizados os funcionários dos leiloeiros, devidamente 

identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos 

interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis 

pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas 

para as visitas. (...) Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito 

Igualmente, ficam autorizados os funcionários dos leiloeiros, devidamente 

identificados, a obterem diretamente, material fotográfico para inseri-lo no 

portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem, que serão vendidos no estado em que se 

encontram.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82076 Nr: 3346-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilide Maria Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orgentino Dorigon, Celito Trevisan, Evandro 

Carlos Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamiris Domingues Silva - 

OAB:22879-O/MT

 Processo nº 3346-48.2017.811.0044 (Código 82076)

VISTO,

 Cuida-se declaratória de nulidade ajuizada por ILIDE MARIA TREVISAN em 

face de ORGENTINO DORIGON, CELITO TREVISAN e EVANDRO CARLOS 

DORIGON, todos regularmente qualificados nos autos.

Apresentada contestação pelo requerido, não foram arguidas 

preliminares, mas tão somente prejudicial de mérito que será analisado na 

oportunidade da sentença (fls. 25/43).

Destarte, estando o processo em ordem e não havendo questões 

preliminares a serem analisadas, dou por saneado o feito.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84259 Nr: 4365-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Julia Ramos Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA, Kroton Educacional 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cabette de Andrade 

- OAB:9889-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerida para querendo, manifestar em relação ao recurso adesivo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86681 Nr: 756-64.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurea dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder à requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, devido a partir da data do último requerimento 

administrativo.Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios 

de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito 

que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da 

Justiça federal. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na 

sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Em se tratando de verba alimentar 

aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do Código de Processo Civil, tendo a 

sentença efeito imediato, oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16º Andar) e cumprimento da decisão.Tendo em vista o valor da causa 

deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior 
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.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 

2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88262 Nr: 1610-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Aparecida Gonçalves Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 610-58.2018.811.0044 (Código 88262)

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 73/74, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 1650-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renir Lino Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 (...)DISPOSITIVO.Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos da 

inicial, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir d a 

presente sentença, nos termos da súmula 362, do Superior Tribunal de 

Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.Por 

conseguinte, condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (NCPC, art. 85, § 2º). Transitada em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a 

qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 

20 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 5065 Nr: 328-15.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 Processo nº 328-15.2000.811.0044 (Código 5065)

VISTO,

A priori, em apreciação aos argumentos apresentados pelo advogado 

nomeado pelo juízo, rejeito o pedido de nulidade de todos os atos 

posteriores ao Edital de Citação, uma vez que a falta de curador especial 

ao executado já fora suprida, bem como que em atenção ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, nesta oportunidade será reaberto o prazo 

para apresentação de embargos à execução.

Desta feita, considerando que a parte exequente não se insurgiu quanto 

ao requerimento apresentado pelo executado, determino a reabertura do 

prazo para apresentação de embargos à execução ao devedor.

Intime-se o advogado nomeado por este juízo, pessoalmente, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente embargos à execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7438 Nr: 103-24.2002.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renascer Armazéns Gerais de Produtos 

Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Processo nº 2005/506 (Código 7438)

Visto,

Considerando as alegações do executado, intime-o para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente aos autos extrato completo das movimentações 

realizadas nos últimos 06 (seis) meses na conta poupança em que foi 

realizado o bloqueio.

Após, façam os autos conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17972 Nr: 2051-59.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Lincoln Carpes Bauermeister, Lincoln 

Araújo Bauermeister, Gerson de Araújo Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6.222 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-b/MT, Getúlio Gideão Miglioli 

Bauermeister - OAB:10929/MS
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 Código 17972

VISTO,

Cumpra-se integramente o despacho de fl. 299.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19859 Nr: 1325-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sagel Importação e Exportação Ltda, Anderson 

Fumagalli, Renato Campos, Reginaldo D'Almeida Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521/MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690, João Otávio de Noronha - OAB:36179-MG, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Mello Souza - 

OAB:35.099-PR, Evaldo de Paula e Silva Júnior - OAB:43.506-PR, 

Henrique Kursscheidt - OAB:45.050 PR, Jefferson Comeli - 

OAB:338.612-PR, Jociamara Mochi Jorge - OAB:32.930 PR, Silvana 

Eleutério Ribeiro - OAB:29.052-PR, Simone Zonari Letchacoski - 

OAB:18445/PR

 Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de fls. 

251/252.Cumpra, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 

2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23761 Nr: 2539-43.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermes Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Maria de Fátima Lima 

Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Alexandre Moleiro 

Pires - OAB:7443

 Pelo exposto, afasto a impugnação apresentada pelo executado e, por 

consequência, homologo o laudo pericial de fls. 510/535.Expeça-se alvará 

de levantamento quanto à última parcela dos honorários periciais à conta 

informada às fls. 508/509.Por outro lado, deixo, por ora de nomear leiloeiro 

para a realização de hasta pública, uma vez que as matrículas nº 338 e nº 

339 encontram-se bloqueadas por ordem da diretoria do fórum da 

comarca de Itauba/MT, conforme de vislumbra às fls. 343/348.Assim, 

intime-se a parte autora para prestar os devidos esclarecimentos quanto 

aos bloqueios contidos nas matrículas (restrições, limitações), a fim de 

que se conclua acerca da efetividade de eventual designação de hasta 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, façam os autos conclusos 

para análise e deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29261 Nr: 2259-04.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Francisca Alice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29261

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento intentado por MARGARIDA FRANCISCA ALICE 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 248/249).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida; (...)”

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30495 Nr: 934-57.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaida Moraes da Silva Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio M. V. Silva - 

Procurador Federal - OAB:

 Código 30495

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento intentado por ZAIDA MORAES DA SILVA 

MENEZES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 290/292).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 
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vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida; (...)”

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88425 Nr: 1717-05.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozeni Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte autora para que, no prazo de 

15 dias, para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico 

(artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88425 Nr: 1717-05.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozeni Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte autora para que, no prazo de 

10 dias, manifeste acerca da proposta de honorários, sob pena de tácita 

concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 3290-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Ramaria Pereira da Costa - OAB:24305/0, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12436 Nr: 1214-72.2004.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercedes Gomes Sacardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 Pelo exposto, afasto a impugnação apresentada pelo executado e, por 

consequência, homologo o laudo de avaliação de fls. 301/302.Defiro 

parcialmente o pedido de fls. 303 e determino seja expedido Mandado de 

Intimação para que o adquirente David Antônio Cocco seja cientificado, na 

sua pessoa, da presente ação e para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias.No mais, cumpra-se integralmente as determinações 

contidas às fls. 246/247, principalmente no que tange a intimação dos 

credores hipotecários.Retifique-se a capa dos autos conforme 

d e t e r m i n a d o  à s  f l s .  2 9 1 C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 796 Nr: 713-65.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna da Silva Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Rodrigues dos Santos, Anestor 

Rodrigues dos Santos, Dário Rangel Anadan, Neivo Spigosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Ines Gai Matielo - 

OAB:9307, Douglas Luiz da Cruz Louzich - OAB:10823/MT, Edina 

Aparecida Perin Tavares - OAB:71143/SP, EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B, FERNANDA PLAZA REQUIA - OAB:200339/SP, Janice 

Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179, Júlio César da Costa Pereira - OAB:86710/SP, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT, SARA REGIANE MARTINS - 

OAB:164884/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Forli Ferreira - 

OAB:297.086-SP, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821/B

 (...) Determino a retificação do polo passivo para que conste na capa dos 

autos o Espólio de Arnaldo Rodrigues dos Santos, bem como intimação da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a situação 

do requerido, indicando o endereço do inventariante para que seja 

procedida com sua habilitação nos autos.Considerando o trânsito em 

julgado da sentença, bem como demais documentos comprobatórios 

expostos nos autos, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da 

comarca de Chapada dos Guimarães para que proceda a 

baixa/cancelamento dos registros descriminados na sentença e contidos 

na matrícula nº 2.896 de Chapada dos Guimarães. Por outro lado, oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que proceda a 

baixa/cancelamento da matrícula nº 254, extinguindo todos seus registros 

e averbações, bem como procedendo com todos os trâmites necessários 

para que seja realizada a abertura de nova matrícula do imóvel em nome 

da requerente Edna da Silva Rodrigues dos Santos Oficie-se ao juízo do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a fim de informar a existência 

da presente ação, bem como o retorno da propriedade à requerente, 
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remetendo-se a este juízo as informações necessárias no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe nos autos se já encontra-se exercendo a posse do 

imóvel.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro 

de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 81675 Nr: 3122-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derli Antonio Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim Evangelista - OAB:20645/MT

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos dos embargos à execução 

e declaro extinto o feito com resolução de mérito.Por corolário, consoante 

artigo 85, 2º, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da execução. 

Certificado o trânsito em julgado, junte-se cópia da presente sentença aos 

autos em apenso e, após, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro 

de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58378 Nr: 3307-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia de Matos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Isabella Rodrigues Chaves de Paula. - 

OAB:167.7218/MG, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3307-56.2014.811.0044 Código (Código 58378)

VISTO,

Por cautela, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

manifestar-se acerca do pedido de cessão de fls. 120/13, sob pena de 

seu silêncio ser interpretado como anuência ao pleito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos para análise e deliberação.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66438 Nr: 212-47.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Maria Barbosa Salmen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Galinari, Carlos Roberto Liparizi, Lenir 

Mrozinski, Selme Rocha Liparizi, Ronaldo Liparizi, Margarethe Liparizi 

Lousada Liparizi, Evanilde Beatriz Mrozinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nilton Gomes - 

OAB:22118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSINO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da correspondência 

devolvida diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68761 Nr: 1184-17.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68970 Nr: 1261-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melissa Cristina Carvalho Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade intimar o exequente para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de fl. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69905 Nr: 1603-37.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Francisco, A.J.A. ARMAZENS GERAIS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSINO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da correspondência 

devolvida diligência negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70268 Nr: 1748-93.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Antonio Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 
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OAB:10752-B/MT, Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 Processo nº 1748-93.2016.811.0044 (Código 70268)

VISTO,

Certifique-se quanto a intimação do executado, por intermédio de seu 

advogado constituído nos autos de embargos à execução, quanto a 

penhora realizada às fls. 44/46, bem como decurso de prazo pra 

manifestação.

Após, intime-se o exequente para que requeria o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 757-83.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos - 

OAB:9171/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Processo nº757-83.2017.811.0044 (Código 76988)

VISTOS,

 Chamo o feito à ordem.

Tratam-se os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por ADIR 

FREO contra TAUÁ BIOSIESEL LTDA, todos já devidamente qualificados 

nos autos.

Em contestação apresentada, o requerido apresenta reconvenção 

pleiteando pela citação de LUCINETE MARIA SILVA FREO.

Nota-se que o feito pende de apreciação deste pedido, muito embora já 

tenha sido afastada a preliminar de incompetência e postergada a análise 

das demais preliminares, bem como o autor já tenha se manifestado 

quanto a reconvenção.

A teor do artigo 343, do Código de Processo Civil, ficou disposto que a 

reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, de forma que 

impõe-se o deferimento do pedido.

Desta feita, ante a possibilidade jurídica do pedido, cite-se Lucinete Maria 

Silva Freo no endereço contido às fls. 134, a fim de que, querendo, 

apresente contestação à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentada contestação, intime-se o reconvinte para manifestar-se em 

15 (quinze) dias.

No mais, à secretaria para que postergue o cumprimento da decisão de 

fls. 403, até ulterior deliberação deste juízo.

Decorridos todos os prazos, façam os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78057 Nr: 1282-65.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, intime-se a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, proceda à reimplantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, determino, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de 

janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80264 Nr: 2356-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil e artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito 

perseguido.Por conseguinte, condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). 

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9116 Nr: 170-52.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Daly Dalcol Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Honorato Neto, Cirilo Almeida 

Souza, Banco Nacional S/A, Marcus Vinicius Uchôa, Colonizadora Gaúcha 

Ltda, Geoimage Consultoria e Planejamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6.576/MT, Carlos Naves de Rezende - OAB:19.167, 

Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT, Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:7.263-E, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Naves de Resende - 

OAB:19167, Carlos Naves de Rezende - OAB:19.167, Walmir de 

Souza Gimenez - OAB:5636/MT

 Código 9116.

VISTO,

Desentranhe-se o documento de fls. 511/514, devendo ser juntado nos 

autos de Código 86677.

Feito isso, retornem os autos conclusos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14501 Nr: 895-70.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 IMPULSINO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da correspondência 

devolvida diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 1866-55.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade intimar o exequente para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de fl. Retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20909 Nr: 2363-98.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Honorato Neto, Jose Mauricio Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daly Dalcol Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, Carlos Naves de Resende - 

OAB:19167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6.576/MT, Hamilton Ferreira da Silva Junior - 

OAB:7.263-E, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974

 Código 20909.

VISTO,

Intime-se, pessoalmente, José Maurício Honorato para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar o termo de inventariante nos autos, sob pena de 

extinção do feito.

A correspondência deverá ser encaminhada para o endereço constante à 

fl. 204.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82025 Nr: 3324-87.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda, Vilson Covolan, Darci 

Covolan, Romeu Antonio Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL, para devolução dos autos nº 

3324-87.2017.811.0044, Protocolo 82025, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82026 Nr: 3325-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda, Vilson Covolan, Darci 

Covolan, Romeu Antonio Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL, para devolução dos autos nº 

3325-72.2017.811.0044, Protocolo 82026, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85647 Nr: 322-75.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Bruno de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NYLVAN JOSÉ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 322-75.2018.811.0044, Protocolo 

85647, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 924-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Maria Empreendimentos e Participações 
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Ltda, Anibal Manoel Laurindo, Elenice Polaroti Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15.465-MT, Edson Ritter - OAB:OAB/MT 15465

 Processo nº 924-66.2018.811.0044 (Código 86959)

VISTO,

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 218, expedindo o mandado de 

citação dos confinantes e abra-se vista ao MP.

Ante a alegação de conexão (fls. 267/285), apense ao feito de código 

87404.

Defiro como requer á fl. 461, intime-se a parte autora para providenciar a 

certidão junto ao INTERMAT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 102057 Nr: 4327-43.2018.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Olide Luiz Soranzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:23083/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 102057.

VISTO,

Apresentada as razões de apelação, bem como as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame do 

recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 78516 Nr: 1525-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Kopp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1525-09.2017.811.0044 (Código 78516)

VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, declaro saneado o processo.

Fixo como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, defiro a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

Designo a data de 22 de outubro de 2020, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, notifiquem-se os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76451 Nr: 545-62.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVAdS, MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Processo nº 545-692.2017.811.0044 (Código 76451)

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação revisional de alimentos ajuizada 

por FÁBIO DA SILVA SOUZA em face de L. V. A. de S., ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta comarca para tentativa de auto composição, 

foi realizado acordo entre as partes, a qual restou frutífera (fls. 80).

Com vistas dos autos, o Ministério Público Estadual opinou pela 

homologação da avença, visto que nenhum prejuízo sobrevirá à menor, 

conforme fls. 84.

Os autos vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes postulam pela homologação do acordo entabulado em sede da 

audiência de conciliação, o qual dispõe sobre os alimentos e vista dos 

menores.

Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes e, por via 

de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo 

recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas 

as formalidades legais.

 Deve-se ressaltar, por fim, que esta sentença não faz coisa julgada, 

podendo ser modificada no interesse exclusivo dos menores.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32361 Nr: 603-41.2012.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Henrique Fernandes - 

OAB:9.866/MT, Patricia Azevedo de Medeiros - OAB:14189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT
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 Processo nº 603-41.2012.811.0044 (Código 32361)

VISTO,

 Consideradno que as duas partes peticionantes às fls. 235/237 e 239, 

postulam o cumprimento de sentença, bem como a fim evitar embrólios 

processuais, porquanto estas detém interesses diversos e conflitantes, 

determino o desentranhamento da petição de fls. 235/237 para que seja 

distribuída em autos apartados por dependência desta, acostando-se as 

peças pertinentes.

Cumprida a determinação, façam os autos conclusos para análise e 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70453 Nr: 1804-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Lorenzi, Fabiano Lorenzi, José Luiz Lorenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacir Rossato, Marta Teresa Rossato, Paulo 

Renato Duarte, Willian Martins Duarte, Jurcelino Martins Duarte, Priscila 

Ribeiro Avila Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fonseca Villela - 

OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B, Nevio Manfio - OAB:4.390-A, Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT, TIANE VIZZOTO - OAB:12.679-B

 Processo nº 1804-29.2016.811.0044 (Código 70453)

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABRÍCIO LORENZI e 

OUTROS alegando contradição na decisão que deferiu a produção de 

prova pericial às fls. 617, requerendo, assim, sua modificação (fls. 

622/624).

Às fls. 625 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Em suma a parte embargante alega que a decisão foi contraditória ao 

decidir a produção de prova pericial.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de fls. 

617/617v.

Admito os quesitos e assistentes técnicos indicados pelas partes.

Intime-se a empresa nomeada para que de início aos trabalhos periciais, 

considerando que os honorários já foram depositados nos autos, 

cumprindo-se de forma escorreita a decisão de fls. 617/617v.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77482 Nr: 1033-17.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Campoe Rizzon, Silvia Campoe Tomasella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Michels, Wander Resende Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, Fabio Guimarães & Nakao Sociedade de 

Advogados - OAB:15900/SP, Lilian Sousa Nakao - OAB:343015/SP, 

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - OAB:18515, VITOR CARMO 

ROCHA - OAB:15334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP

 IMPULSINO estes autos com a finalidade de intimar as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51714 Nr: 923-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Carlos Schuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Código 51714.

VISTO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

intentada por Banco do Bradesco s/a em face de Jorge Carlos Schuster, 

em que a parte autora pugna pelo prosseguimento da presente ação, com 

a realização de pesquisa dos bens do requerido através dos sistemas 

BacenJud e Infojud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas BacenJud e 

InfoJud.

 Por conseguinte, intime-se o autor para, em cinco (10) dias, requerer o 

que entender de direito, promovendo os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 446 Nr: 1230-70.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Dias 
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Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 446.

VISTO,

Defiro o pedido de fls. 253.

 Assim, a secretaria para que expeça o Termo de Penhora aos imóveis 

constados à fl. 253 verso.

Após, expeça-se carta de intimação com Aviso de Recebimento, a fim de 

intimar o executado acerca da penhora dos imóveis.

 Por último, recolhidas as diligências, expeça-se Mandado de Avaliação do 

imóvel penhorado.

Com a entrega da avaliação do imóvel pelo Srº Oficial de Justiça, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1141 Nr: 513-24.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feliciano Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Código 1141.

VISTO,

Remetam-se os presentes autos a Fazenda Pública Estadual para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente calculo atualizado da divida 

remanescente, para que assim seja apreciado o pedido de busca via 

BacenJud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19218 Nr: 685-48.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lago da Silva, Renir Lino Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9.299/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Código 19218.

VISTO,

Defiro o pedido de fls. 197.

 Sendo assim, intime-se o exequente para que providencie o pagamento 

das custas diligenciais, para que assim seja realizada nova avaliação do 

imóvel.

Feito isto, expeça-se novo mandado de avaliação do imóvel penhorado.

Com a entrega da nova avaliação do imóvel pelo Srº Oficial de Justiça, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19422 Nr: 896-84.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helm do Brasil Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. Pereira Netto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698-PR, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Viviam Lambert 

Azzolini - OAB:39.598/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 Código 19422.

 DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela HELM DO BRASIL MAERCANTIL LTDA, contra L.M. PEREIRA 

NETTO ME.

Às fls. 103/104 o requerente pleiteia pela realização de busca via 

RenaJud, InfoJud e DOI, inclusão do requerido ao SERASAJUD e ao CNIB.

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud, 

InfoJud e DOI.

Contudo, a fim de que possa eventualmente obter maior êxito para 

recebimento da divida DEFIRO o pedido de inclusão do CNPJ e CPF do 

executado ao cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD 

e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24380 Nr: 408-61.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24380.

VISTO,

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça de fls.118, DEFIRO o pedido 

de fls. 119, sendo assim proceda-se com o desentranhamento do 

mandado de fls.117 para o seu devido cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27316 Nr: 306-05.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Gonçalves de Araujo, Lurdes 

Gonçalves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 27316.

 DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema BacenJud, bem 

como consulta ao sistema InfoJud, solicita ainda a inclusão da executada 

no sistema de inadimplentes.

 Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

por diversas vezes buscas via sistema BacenJud, InfoJud e RenaJud. 

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Contudo, a fim de que possa eventualmente obter maior êxito para 

recebimento da divida DEFIRO o pedido de inclusão do CNPJ e CPF da 

executada ao cadastro de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29951 Nr: 392-39.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinalva Martins dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29951.

 Visto,

Considerando que as partes concordaram com os cálculos apresentados 

pela contadora judicial (fls. 165/167), por corolário lógico, homologo-o e 

determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso o 

crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31528 Nr: 1956-53.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Limatore Industria Frigorifica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31528.

VISTO,

DEFIRO pedido de fl. 59 e determino o arquivamento do feito, sem baixa na 

distribuição, devendo o mesmo ser reativado quando os valores do debito 

ultrapassarem os limites indicados, de acordo com o art. 2º da Portaria MF 

n°. 75, de 22 de março de 2012, a qual declara in verbis:

Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento das 

execuções fiscais de débitos com a própria Fazenda Nacional sem baixa 

na distribuição, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou 

parcial, útil à satisfação do crédito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 870-13.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Lima Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código 32630.

 Visto,
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Considerando que as partes concordaram com os cálculos apresentados 

pela contadora judicial (fls. 241/243), por corolário lógico, homologo-o e 

determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso o 

crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51010 Nr: 187-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Tadeu Jara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51010.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela Fazenda Publica Estadual em 

face de Osvaldo Tadeu Jara, em que a parte exequente pugna pela 

realização de consulta de dado sobre veículos em nome dos executados 

no Registro Nacional de Veículos (RENAVAN), através do sistema online 

de Restrição Judicial de Veículos – RENAJUD.

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

documentos que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, indefiro o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51859 Nr: 1059-54.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Nagano Bezerra - ME, Karina Nagano 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51859.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela Fazenda Publica Estadual em 

face de Karina Nagano Bezerra-ME e Karina Nagano Bezerra, em que a 

parte exequente pugna pela realização de consulta de dado sobre 

veículos em nome dos executados no Registro Nacional de Veículos 

(RENAVAN), através do sistema online de Restrição Judicial de Veículos – 

RENAJUD.

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

documentos que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, indefiro o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52494 Nr: 1705-64.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Maria Alves de Campos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52494.

 VISTO,

Considerando que a parte exequente às fls. 110/111, concordou com os 

cálculos apresentados pela parte executada (fls. 102/107), por corolário 

lógico, homologo o cálculo de (fls. 103vs) determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes 

da CNGC/MT e observando as determinações da Resolução nº 405/2016 

do CJF, instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso 

o crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58794 Nr: 3555-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Américo Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58794.

VISTO,

Compulsando os autos vê-se que já há sentença fl.69, de modo que 

consta pendência apenas na expedição do formal de partilha, sendo assim 

a secretaria para que promova a requerida expedição de formal de 
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partilha, com base no apresentado às fls. 78/79.

Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60329 Nr: 698-66.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Paz Pinheiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código: 60329.

VISTO,

 Diante da impossibilidade da requerente ter acesso aos autos para 

apresentar manifestação sobre sentença de fls. 98/100, o que justifica 

sua inercia. Defiro o pedido de fl. 101.

 Determino a reabertura do prazo de 15 dias para requerente manifestar 

sobre o que entender de direito acerca da sentença prolatada nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63068 Nr: 1889-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, 

Domingos Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP, ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 Código 63068.

VISTO,

Cuida-se de Ação Monitória, intentada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Alto Xingú-sicredi em face do MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para confecção 

dos cálculos ante a divergência dos cálculos, sobreveio certidão 

informando que, ante a complexidade dos cálculos, não foi possível o 

cumprimento da ordem judicial.

Deste modo, nomeio para a realização da perícia contábil, o perito MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda 

das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.

 Intime-se o perito para declinar nos autos se aceita a nomeação, caso 

aceite fixo o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de proposta de 

honorários periciais.

Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Apresentado os honorários periciais, intime-se o requerido para que 

proceda com o pagamento no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo legal, obedecendo às cautelas de praxe.

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72897 Nr: 2744-91.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. De B. G. Cavalcante -ME, João de Braz 

Guimarães Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72897.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema InfoJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e 

InfoJud.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75731 Nr: 238-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Vale do Araguaia Ltda, Luiz Carlos 

Marcondes, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75731.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema InfoJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

por buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado 

que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com 

a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e 

InfoJud.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77100 Nr: 823-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Feitosa Oliveira - ME, Antonio Feitosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77100.

 DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução de título extrajudicial, em que a parte exequente 

pugna pelo prosseguimento da presente, com a realização de buscas de 

bens passíveis de penhora do executado através do sistema BacenJud e 

RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, BacenJud e 

RenaJud (fls. 29).

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77547 Nr: 1057-45.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO REDDI - ME, REINALDO REDDI, 

Osmar Tavares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77547.

 VISTO,

Tendo em vista que a petição de fl. 36 reitera o pedido de busca BacenJud 

o qual fora INDEFERIDO conforme decisão de fl. 33, deixo de aprecia-lo.

 Contudo a referida petição contém ainda o pedido de penhora via sistema 

RenaJud sendo o qual INDEFIRO, por falta de comprovação de que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo.

Deste modo, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe bens do requerido passiveis de penhora.

Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78050 Nr: 1275-73.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio dos Santos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 78050.

VISTO,

 Diante da impossibilidade da requerente ter acesso aos autos para 

apresentar manifestação sobre sentença de fls. 98/100, o que justifica 

sua inercia. Defiro o pedido de fl. 102/103.

 Determino a reabertura do prazo de 15 dias para requerente manifestar 

sobre o que entender de direito acerca da sentença prolatada nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78058 Nr: 1283-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalvo Antunes Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78058.

 VISTO,

Considerando que a parte exequente às fls. 155/116, concordou com os 

cálculos apresentados pela parte executada (fls. 110/113), por corolário 

lógico, homologo o cálculo de (fls. 111vs/112) determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes 

da CNGC/MT e observando as determinações da Resolução nº 405/2016 

do CJF, instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso 

o crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79418 Nr: 1949-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA EDIANE T. ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79418.

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução de título extrajudicial, em que a parte exequente 

pugna pelo prosseguimento da presente, com a realização de buscas de 

bens passíveis de penhora do executado através do sistema BacenJud e 

RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, BacenJud e 

RenaJud (fls. 38).

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71261 Nr: 2122-12.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro São Gabriel - Insumos Agricolas LTDA, 

Ronaldo Zanon, Aldo Loureiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71261.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de endereços 

dos executados através do sistema Infojud.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que já fora realizado a busca de 

endereço via sistema BacenJud às fls. 74/76, deste modo Indefiro o 

pedido de fl. 78/80 tendo em vista que não há necessidade de novas 

buscas, uma vez que a realizada anteriormente fora positiva.

 Por outro lado, determino que seja expedido carta de citação para os 

executados nos endereços de fls. 74/76.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72901 Nr: 2748-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lafayette Eustáquio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 Código: 72901.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela Fazenda Publica Estadual em 

face do Espólio de Lafayette Eustáquio de Souza, em que a parte 

exequente pugna pela realização de consulta de dado sobre veículos em 

nome dos executados no Registro Nacional de Veículos (RENAVAN), 

através do sistema online de Restrição Judicial de Veículos – RENAJUD.

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

documentos que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, indefiro o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Por fim, determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 
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bloqueados às fl. 26 para a conta apresentada à fl. 30.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 102056 Nr: 2629-65.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Luis Zandonadi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2629-65.2019.811.0044 (Código 102056)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de embargos à execução opostos por 

SEBASTIÃO LUIS ZANDONADI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO SERRADO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que para alçar ao efeito suspensivo da 

execução, imperiosa se faz a presença de alguns requisitos, a saber:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)”.

Da exegese do referido artigo conclui-se que para a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução é necessário: a) o pedido da parte; 

b) a relevância dos fundamentos que demonstrem a possibilidade de 

causar ao executado grave dano ou de difícil reparação; c) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Todavia, no caso vertente, denota-se que a execução não encontra-se 

garantida, uma vez que não houve a penhora de bens, e tampouco o 

oferecimento de tais pelo devedor.

Nesse contexto, não há como atribuir o pretendido efeito suspensivo, eis 

que a garantia integral do juízo é pressuposto para tal desiderato.

Logo, ausente um dos requisitos estabelecidos pelo art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito 

suspensivo aos embargos à execução.

Deste modo, recebo os presentes embargos para discussão sem efeito 

suspensivo.

Por seu turno, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, 

do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85761 Nr: 375-56.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Francisco da Silva - ME, Juracy 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 85761.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema InfoJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

por buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado 

que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com 

a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e 

InfoJud.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61791 Nr: 1355-08.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Deboletti, Valdomiro Deboletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1355-08.2015.811.0044 (Código 61791)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de Valdomiro Deboletti, em que a parte exequente 

pugna seja realizada buscas de endereço do executado via sistema 

Bacenjud. (fl. 48).

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do executado, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 

informação pertinente.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação, bem como, expedir edital de 

citação do mesmo.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de fls. 48.

Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o regular andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 8 de janeiro de 2020

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7139 Nr: 685-58.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Paranatinga de Secos e Molhados 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 685-58.2001.811.0044 (Código 7139)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de Comercial Paranatinga de Secos e Molhados Ltda, 

em que a parte exequente pugna sejam solicitadas as 3 últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada (fl. 107/108).

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

por diversas vezes buscas via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo 

somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito na 

localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74884 Nr: 3526-98.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilza Maria Maciel Comercio ME, Evanilza 

Maria Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3526-98.2016.811.0044 (Código 74884)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de Evanilza Maria Maciel e Evanilza Maria Maciel 

Comercio Me, em que a parte exequente pugna sejam solicitadas as 3 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada (fl. 28).

Todavia, verifica-se que a fazenda exequente já peticionou anteriormente 

sobre o mesmo pedido, este que foi indeferido à fl. 22. Compulsando os 

autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que a parte autora 

exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do requerido, pois 

não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos que tem 

acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma informação 

pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

por diversas vezes buscas via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo 

somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito na 

localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 8 de janeiro de 2020

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 816 Nr: 752-62.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurino Cirilo Borges, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 816.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que já fora realizada busca via BacenJud e 

RenaJud. Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud 

(fls. 257).

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25248 Nr: 1290-23.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPF, JDP, JDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2051 de 2710



OAB:13133/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 25248.

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial, em que a parte exequente 

pugna pelo prosseguimento da presente, com a realização de buscas de 

bens passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

No mais compulsando os autos, vislumbra-se que não houve 

comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido 

de informar bens do requerido, pois não há sequer prova de que 

diligenciou junto a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao 

tentou obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que consultando os autos fora realizada busca 

via BacenJud (fls. 243/246) . Deste modo comprova-se que o autor não 

promoveu qualquer diligência aos seus recursos disponíveis em busca de 

bens passíveis de penhora, utilizando-se apenas dos recursos do aparato 

judiciário para tais buscas.

Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud (fl. 

249)

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 795-42.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Carlos Pedroni - ME, Nelson Carlos 

Pedroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 795-42.2010.811.0044 (Código 27801)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de Nelson Carlos Pedroni – Me, em que a parte 

exequente pugna sejam solicitada as últimas declarações sobre 

operações imobiliárias da parte executada (fl. 62/63).

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27804 Nr: 798-94.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 27804.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela Fazenda Publica Estadual em 

face de Edson Harold Wegner, em que a parte exequente pugna pela 

realização de consulta de dado sobre veículos em nome dos executados 

no Registro Nacional de Veículos (RENAVAN), através do sistema online 

de Restrição Judicial de Veículos – RENAJUD.

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

documentos que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, indefiro o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27839 Nr: 833-54.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Processo nº 833-54.2010.811.0044 (Código 27839)

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL alegando omissão na decisão que determinou a 

manutenção/restabelecimento do benefício previdenciário às fls. 298.

Às fls. 306 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.
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Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

A decisão a qual a embargante se insurgiu se mantém pelo seus próprios 

termos, de modo que nada há a ser reparado.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de fls. 

298/298v.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29473 Nr: 2470-40.2010.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosarinha Bezerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24.498-PR, Larissa L. Piaceski - OAB:52154-PR

 VISTO,

Tratam-se os presentes autos de prestação de contas intentada por 

ROSARINHA BEZERRA DE OLIVEIRA contra HSBC BANK BRASIL S/A, 

ambos devidamente habilitados nos autos.

Apresentados cálculos iniciais pela parte autora, o banco requerido 

compareceu aos autos apresentando impugnação (fls. 412/417).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 

pretende o recebimento de R$ 813.717,48 (oitocentos e treze mil, 

setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), sendo que, por 

outro lado, o banco relata ser devido o valor R$ 13.081,90 (treze mil e 

oitenta e um reais e noventa centavos).

Dessume-se que os valores apresentados pelas partes são 

expressivamente conflitantes, de modo que para a apuração do quantum 

devido, mostra-se necessária dilação probatória.

Pelo exposto, declaro prejudicada a impugnação de fls. 412/417, motivo 

pelo qual determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que 

proceda a apuração do quantum devido, levando em consideração as 

documentações trazidas pelas partes e analisando os índices oficiais e 

legais, nos termos do artigo 524, §2º, do Código de Processo Civil.

Em tempo, com fulcro no artigo 687, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de habilitação, razão pela qual restabeleço o curso processual e 

determino a retificação na capa dos autos, caso necessário.

Elaborado o cálculo pela contadoria do juízo, intimem-se as partes para 

que, em quinze (15) dias, manifestem-se.

Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30107 Nr: 547-42.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30107

VISTO,

Analisando os autos vê-se que foi realizado bloqueio via BacenJud a fl.36, 

posto isso sem prejuízo ao pedido de fl. 76/78, certifique-se a secretaria 

quanto a existência de valor bloqueado.

 Intime-se a Fazenda Nacional–UNIÃO para que no prazo de 15 (quinze) 

dias informe conta para vinculação do valor bloqueado, autorizo desde já 

a expedição de alvará em favor da UNIÃO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30310 Nr: 749-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755

 Processo nº. 749-19.2011.811.0044 (Código 30310)

VISTO,

Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre o que entender de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30726 Nr: 1164-02.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30726.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 168/172, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.
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Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31009 Nr: 1444-70.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda, Alexandro Gaertner, Richard 

Gaertner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda, Oberdan Segner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12900/MT

 Código 31009.

VISTO,

 Tratam-se os presentes autos de execução de titulo extrajudicial 

apresentado por Primavera Diesel Ltda e outros, contra Natan Comercio de 

Combustiveis e Lubrificantes Ltda e Oberdan Segner, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Denota-se que as partes entabularam acordo às fls. 68/69.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a inercia da exequente mesmo devidamente intimada, 

conclui-se que o executado realizou o cumprimento integral do acordo, 

portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação por parte do 

executado, julgo extinto o presente, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31498 Nr: 1928-85.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Wohlemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Código 31498.

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos execução fiscal ajuizada pela Fazenda 

Pública Estadual em face de Nelson Wohlemberg, ambos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32520 Nr: 761-96.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Antonio Tuzen, Vani Vanilda Tuzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32520.

 DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial, em que a parte exequente 

pugna pelo prosseguimento da presente, com a realização de buscas de 

bens passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

No mais compulsando os autos, vislumbra-se que não houve 

comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido 

de informar bens do requerido, pois não há sequer prova de que 

diligenciou junto a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao 

tentou obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que consultando os autos fora realizada busca 

via BacenJud (fls. 58/61) restando esta parcialmente frutífera. Deste modo 

comprova-se que o autor não promoveu qualquer diligência aos seus 

recursos disponíveis em busca de bens passíveis de penhora, 

utilizando-se apenas dos recursos do aparato judiciário para tais buscas.

Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud (fl. 

63)

Contudo DEFIRO pedido de transferência de valores, proceda-se assim 

com a transferência dos valores bloqueados via BacenJud a conta 

apresentada em fl. 63.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Às providências.

 Paranatinga – MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32574 Nr: 814-77.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabia de Azevedo Silva Fengler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo A. de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076, Simone Fengler Spiering - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT, Divair Aparecido de Pieri - OAB:4336-A, Rodrigo 

Ribeiro Araújo. - OAB:116232/MG

 Processo nº 814-77.2012.811.0044 (Código 32574)

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RICARDO A. DE 

AMORIM alegando omissão na sentença de fls. 324/331.

Às fls. 337 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

A decisão a qual a embargante se insurgiu se mantém pelo seus próprios 

termos, de modo que nada há a ser reparado.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

324/331.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100760 Nr: 2356-86.2019.811.0044

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. U. Novais - Londrina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton Dauzacker da Silva, Hely Carlos 

Simões, Jorge Matozo Riba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. Agravo interno 

não conhecido." (STJ, AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, 

sem grifos no original)."AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇA0 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE - pedido de reconsideração - AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO INTERPOSTO FORA DO 

PRAZO LEGAL - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - PRELIMINAR 

ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDOS. cediço em nosso sistema 

recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, 

interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição 

do agravo de instrumento conta-se da data da publicação da decisão 

agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. 

Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de 

instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a 

tempestividade pressuposto de sua admissibilidade." (TJMT, 

1005167-372019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) 

Prosseguindo, verifica-se, na espécie, que a pretensão ventilada pelo 

requerido não comporta deferimento, uma vez que não trouxe ao feito 

elementos capazes de modificar a decisão proferida, tendo em vista que 

caberia à parte complementar e demonstrar de forma inequívoca o valor 

econômico da propriedade, o qual não se desincumbiu. Desta feita, à 

secretaria para que certifique o decurso de prazo para a retificação do 

valor da causa e recolhimento das custas, considerando os prazos 

fixados às fls. 48/49. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 571-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva Rodrigues dos Santos, Espolio 

de Arnaldo Rodrigues dos Santos, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Higor H. de Albuquerque Silva - OAB:23.412, Janice 

Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:18192/A, Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do mesmo Códex Legal. Cumpra, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50309 Nr: 1838-43.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toribio Corte Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº 1838-43.2012.811.0044 (Código 50309)

VISTO,

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.
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Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Remetam-se os autos a contadora judicial para que proceda a atualização 

com a inclusão dos honorários advocatícios no cálculo. Com a juntada do 

cálculo atualizado, intimem-se as partes para se manifestarem, bem como 

para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (Art. 510 do CPC).

Após, tornem os autos para análise do pedido de nomeação de perito com 

capacidade técnica para realização dos cálculos.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 e janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83548 Nr: 4029-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândida Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4029-85.2017.811.0044 (Código 83548)

 VISTO,

O Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS apresentou recurso de 

apelação em face da sentença proferida, contudo, arguiu que, caso a 

parte autora concordasse com a aplicação da Lei nº. 9.494/97, artigo 1º, 

“F”, para incidência dos juros e atualização monetária das parcelas em 

atraso, o mesmo desistiria do recurso interposto.

Intimada, a parte requerente comparece aos autos, ocasião em que 

manifesta sua concordância com a aplicação da lei supramencionada, 

pugnando seja homologada a desistência do recurso de apelação.

Pois bem.

Diante do exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência do recurso de apelação interposto.

 No mais, intime-se o executado para que proceda a imediata implantação 

do benefício em favor da parte autora, de acordo com a Lei 9.494/97, 

artigo 1º, “F”, caso ainda não o tenha.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87884 Nr: 1406-14.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 87884.

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de benefício previdenciário proposta por ADALTO 

RODRIGUES MAGALHÃES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifica-se que a requerente pugnou pela 

desistência da ação, bem como pede deferimento de Justiça Gratuita.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito.

Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Com essas considerações, homologo o pedido de desistência e, por 

consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, 

incisos VI e VIII, do novo código de processo civil.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80919 Nr: 2714-22.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80919.

VISTO,

Tendo em vista a certidão do Tribunal de Justiça de fl. 80 e considerando o 

pedido de fl. 82, intime-se o requerido para que em 05 (cinco) dias anexe 

nova mídia digital pertencente a peça contestatória. Com a juntada da 

mídia, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação 

do recurso de apelação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga - MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73970 Nr: 3161-44.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Onose da Cunha, João Francisco do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73970.

 SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação procedimento ordinário proposta 

por Município de Paranatinga - MT contra Marcos Onose da Cunha e João 

Francisco do Nascimento, todos devidamente qualificados nos autos.
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Analisando os autos, verifica-se que à fl. 82 o requerente pugnou pela 

desistência da ação.

Deste modo, os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código de Processo Civil, uma 

vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento 

do feito.

Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Importante consignar que os executados sequer foram citados, de modo 

que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do Código de Processo 

Civil.

Com essas considerações, homologo o pedido de desistência e, por 

consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas a cargo do autor (artigo 90, do CPC).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79262 Nr: 1896-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Souza Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1896-70.2017.811.00144 (Código 80543)

VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por Janaina 

Souza Menezes em face do Município de Paranatinga, já qualificados nos 

autos.

Pois bem.

É cediço que para o início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do art. 510, 

do novel Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados, sob pena de 

homologação dos mesmos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88195 Nr: 1569-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronalso Donde Polesso, Zilda Toigo Donde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Gabrielli Mello, Clóvis Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT, ALEX ROECE ONASSIS - OAB:17933/O

 Código 88195VISTO,CHAMO O FEITO A ORDEM.Trata-se de cumprimento 

de sentença promovido por EZEQUIEL GABRIELI MELO E OUTRO, em face 

de RONELSO DONDE POLESSO E OUTRO (fls. 117/119).Em síntese, o 

cumprimento de sentença foi recebido à fl. 123, porém a intimação para 

pagar o débito saiu em nome do próprio exequente. Ademais, verificou-se 

que às fls. 117/119 foi apresentado um quantum indiscriminado e confuso 

de modo que à fl. 130 foi determinada a intimação da parte executada para 

manifestar-se. Ainda, o pedido de baixa de protesto foi indeferido à fl. 

130.Intimadas da petição de fl. 130 as partes quedaram-se inertes e os 

autos vieram-me conclusos. Acontece que não foi verificado pelo Regime 

de Exceção que o exequente apresentou nova petição às fls. 124/128 

onde consta cálculo discriminado e atualizado do débito. Deste modo, 

chamo o feito a ordem e determino a intimação da parte executada 

(RONELSO DONDE POLESSO E OUTRO) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito (calculo de fls. 124/128), sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 

523, § 1º).Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação (CPC, art. 525).Ainda, em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens do devedor 

quantos forem necessários ao pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 

3º).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da 

ação em cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 

e 349, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 

10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87739 Nr: 1335-12.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Código 87739.

VISTO,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais.

 Em síntese, sobreveio pedido de remessa destes autos ao Tribunal de 

Justiça, para analise do recurso de apelação (fls. 102/114).

Defiro o pedido. Assim, remetam-se estes autos ao Tribunal de Justiça 

para a finalidade almejada.

Com o seu retorno, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56088 Nr: 1804-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. Teza, Simoni Regina Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123

 VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de revisional de contrato ajuizada por

S.R. TEZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos já devidamente 

qualificados

• nos autos.

Em apertada sintese, a ação foi julgada improcedente às fls. 136/141,

bem como rejeitado os embargos declaratórios opostos pela parte autora 

às fls.

142/146.

Após a certificação do transito em julgado, bem como remetidos os

autos ao arquivo, a Advogada Thainá Loula comparece aos autos 

informando que a

sentença prolatada não foi devidamente publicada, vindo a causar prejuízo 

ao

andamento processual (fls. 151).

• Contudo, não vislumbra-se dos autos qualquer vício à ensejar a

nulidade dos atos subsequentes à ensejar a reabertura de qualquer prazo 

processual.

Não se desconhece o fato de ter sído publicado no Apolo despacho

diverso da sentença proferida naquela oportunidade, contudo, exsurge-se 

que a parte

autora que foi totalmente sucumbente apresentou embargos de 

declaração da sentença

de ímprocedência, mostrando-se sua insurgência quanto ao que foi 

decidido, em clara

manifestação ao direito ao contraditório que lhe foi conferido.

Desta feita, neste caso, eventual nulidade deve ser relativizada ::n.

aplicação do que dispõe o artigo 278, do Códígo de Processo Civil, o qual 

dispõe ~

'1.t.I1(1il,~

PODER JUDICIÁRIO

ffiTADODEMATOGROSSO

COMARCA DE PARANATINGA

GABINETE DA 2" VARA

"Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira

oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de

preclusào."

Mesmo em relação à parte requerida, não há o que se falar em

nulidade de intimação, porquanto esta foi devidamente intimada acerca 

sentença que

negou provimento aos embargos de declaração oposto.

Desta feita, indefiro o requerimento realizado às fls. 151 e determino

o retorno dos autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

ParanatingajMT, 10 de janeiro de 2020.

~~o~

Juíza de Direito

2

•

•

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78101 Nr: 1321-62.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código 78101.

VISTO,

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação, bem como as 

contra razões do requerido, encaminhe-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com as nossas cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29313 Nr: 2312-82.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arino Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Silva Capelão - 

OAB:8944/MT

 Código 29313

VISTO,

Considerando que o autor possui débito com a Fazenda Pública Municipal 

determino que se abata o valor de fls. 186 em favor da Fazenda Pública, 

feito isto providencie a expedição do requerido precatório.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69710 Nr: 1529-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thelma Aparecida Garcia Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Processo nº. 1529-80.2016.811.0044 (Código 69710)

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de embargos à execução ajuizado por 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que o autor requereu a extinção do feito, 

vez que foi formalizado acordo nos autos principais de Código 21447.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora compareceu aos autos 

informando que foi formalizado acordo nos autos principais.

Logo, resta configurada a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem análise de mérito, em 

razão da perda superveniente de seu objeto, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Após, com o trânsito em julgado e, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se, se necessário.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80923 Nr: 2718-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Pinheiro da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80923.

VISTO,

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação, bem como as 

contra razões do requerido, encaminhe-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com as nossas cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23553 Nr: 2329-89.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 23553.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 154/155, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86763 Nr: 816-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 86763

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 79/81.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do CPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78912 Nr: 1715-69.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78912.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 76/79, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 1133-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eveline Lara Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Varejo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Código 87383.

VISTO,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2059 de 2710



Considerando que a parte requerida interpôs recurso de apelação fls. 

81/89, sendo a mesma tempestiva conforme certidão de fl. 90, e 

apresentado as contrarrazões fls. 92/98, encaminhe-se os presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 102748 Nr: 2820-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2629-65.2019.811.0044 (Código 102748)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de embargos à execução opostos por 

EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT em face do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que para alçar ao efeito suspensivo da 

execução, imperiosa se faz a presença de alguns requisitos, a saber:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)”.

Da exegese do referido artigo conclui-se que para a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução é necessário: a) o pedido da parte; 

b) a relevância dos fundamentos que demonstrem a possibilidade de 

causar ao executado grave dano ou de difícil reparação; c) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Todavia, no caso vertente, denota-se que a execução não encontra-se 

garantida, uma vez que não houve a penhora de bens, e tampouco o 

oferecimento de tais pelo devedor.

Nesse contexto, não há como atribuir o pretendido efeito suspensivo, eis 

que a garantia integral do juízo é pressuposto para tal desiderato.

Logo, ausente um dos requisitos estabelecidos pelo art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito 

suspensivo aos embargos à execução.

Deste modo, recebo os presentes embargos para discussão sem efeito 

suspensivo.

Por seu turno, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, 

do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80916 Nr: 2711-67.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Lopes Kochan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80916.

VISTO,

Tendo em vista a certidão do Tribunal de Justiça de fl. 116, intime-se o 

requerido para que em 05 (cinco) dias restaure a mídia digital de fl. 58 

pertencente à peça contestatória. Com a reparação da mídia, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de 

apelação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55150 Nr: 1136-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Gomes Felipe Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código 55150.

VISTO,

 Tendo em vista a citação do requerido e sua respectiva manifestação, 

cumpra-se, o determinado retro.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26128 Nr: 2150-24.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Suzuki Beal - ME, Elizabeth Suzuki 

Beal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Processo nº 2150-24.2009.811.0044 (Código 26128)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Nacional em 

face de Elizabeth Suzuki Beal-ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls. 226).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.
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No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Custas processuais a carga do executado.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5393 Nr: 535-14.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto Ramon Aguila Gonzalez, Tânia Aparecida 

Garcez da Luz Aguila Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira, 

Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Classir Miguel Rigon - OAB:20420b, Flávio Alexandre 

Martins Bertin - OAB:5925, Gemima Rojas Yoshioca - 

OAB:11.476/MT

 Código 5393.

VISTO,

Defiro o pedido de fls. 367, intime-se o oficial de justiça para que devolva o 

mandado devidamente cumprido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

responder administrativamente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77976 Nr: 1244-53.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arleide Rodrigues Magalhães, GRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulamar Neto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77976

VISTO,

Defiro o pedido de fls. 36, deste modo intime-se a requerente 

pessoalmente, para que no prazo de 10 dias apresente endereço no qual 

o executado possa ser localizado.

Decorrido o prazo sem resposta, encaminhe-se os autos a Defensoria 

Pública para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80781 Nr: 2637-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa Batista de Oliveira, Flavio Batista de Oliveira, 

Rosinete Rocha, FRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80781.

VISTO,

Compulsando os autos vê-se que consta certidões negativas de débitos e 

protestos assim como o recolhimento de ITCD, deste modo intime-se os 

herdeiros para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se nos autos 

acerca do formal apresentado a fl.37 verso, sob pena de anuência dos 

herdeiros.

 Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81699 Nr: 3143-86.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81699.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por João Alves de 

Oliveira em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 78/80).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83417 Nr: 3972-67.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVR, ERS, ACRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3972-67.2017.811.0044 Código: 83417

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação de alimentos c/c guarda c/c regulamentação de visitas 

ajuizada por E.R. S e A.C.R.S, representado pela sua genitora Vanessa 

Vieira Rondon em face de Clovis Natal Santos, todos qualificados nos 

autos.

Determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta comarca para tentativa de auto composição, 

foi realizado acordo entre as partes nos seguintes termos (fl. 46).

 Com vistas dos autos, o Ministério Público Estadual opinou pela 

homologação da avença, visto que nenhum prejuízo sobrevirá aos 

menores, conforme fl. 57.

Os autos vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes postulam pela homologação do acordo entabulado em sede da 

audiência de conciliação, o qual dispõe sobre os alimentos e vista dos 

menores.

Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes e, por via 

de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo 

recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas 

as formalidades legais.

 Deve-se ressaltar, por fim, que esta sentença não faz coisa julgada, 

podendo ser modificada no interesse exclusivo dos menores.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85576 Nr: 284-63.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Stefanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 85576.

VISTO,

Tendo em vista o teor da petição de fl. 74/75, bem como a pedido da 

autora a fl. 86 oficie-se o APSADJ para que providencie a implantação do 

beneficio concedido.

Por fim, interposto recurso de apelação, bem como as contra razões, 

encaminhe-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, com as nossas cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7578 Nr: 188-10.2002.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, 

Clverson de Figueiredo Pintel, Raimar Abílio Bottega, Jean Luís Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel 

- OAB:5380, Jean Luiz Teixeira - OAB:4737/MT, Murilo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3127-A/ MT, Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14463 Nr: 853-21.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elídia Odorizze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Código 14463.

VISTO,

 Tendo em vista o pagamento realizado do valor restante, conforme 

comprovante de deposito fls. 146/147, retorne estes autos ao arquivo 

definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga– MT, 10 de Janeiro de 2020.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23936 Nr: 2711-82.2008.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi, Margareth 

Liparizi Louzada Liparizi, Jose Fernando Liparizi, Rosangela Magalhães 

Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Processo nº 2008/457 (Código 23936)

VISTO,

Aguarde-se o cumprimento do acordo formalizado nos autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24026 Nr: 63-95.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Gomes Bezerra, Neidy Araújo de Moraes 

Antunes, Mauri Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 63-95.2009.811.0044 (Código 24026)

VISTO,

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel inscrito na matrícula nº 6870 do 

Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Primavera do Leste/MT, 

sob pena de indeferimento do pedido de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24311 Nr: 339-29.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Luiz Avila Savoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24311.

SENTENÇA

VISTO,

 Tratam-se os presentes autos de execução fiscal ajuizado pelo 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT.

Em síntese, a fazenda exequente informou o adimplemento total do crédito 

tributário, postulando, assim, pela extinção da presente execução fiscal.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação julgo extinto o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

Promova-se o levantamento de dinheiro bloqueado e a baixa de bens 

penhorados, caso houver.

Intimem-se as partes.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivam-se os autos com as anotações e cautelas 

de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24322 Nr: 363-57.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24322.

VISTO,

Tendo em vista que não foi possível intimar o executado sobre a penhora 

realizada nas fls. 118/120, defiro o pedido de intimação por edital.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24451 Nr: 486-55.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A M Madeiras Ltda, Antonio da Silva Rocha, 

Luis da Silva Rocha, Manoel Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24451.

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 87, a secretaria para que expeça-se carta de 

citação para o executado MANOEL APARECIDO DA SILVA no endereço 

de fl. 87, restando esta infrutífera, volva os autos conclusos para 

apreciação do pedido de citação por edital de fl. 77.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24903 Nr: 938-65.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria Eloirda 

Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS, Kennedi Mitrioni Forgiarini - OAB:13303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Antônio Gonçalves - 

OAB:7.512, Guilherme Brito - OAB:9.982, Henrique Lima - OAB:9.979, 

Paulo de Tarso Pegolo - OAB:10.789, Rodrigo Barros Loureiro de 

Oliveira - OAB:13.583

 Processo nº 938-65.2019.811.0044 (Código 24903)

VISTO,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado à fl. 382.

Intime-se a parte peticionante para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, volvam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65229 Nr: 2821-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivania Alves de Oliveira, JFAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Fortina da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 Código 65229.

 VISTO,

Analisando os autos vê-se que após constatada a localização incerta e 

duvidosa o executado fora citado por edital, nomeado seu curador 

especial foi apresentada contestação por negativa geral, a parte 

exequente em resposta pugna pelo deferimento de todos os 

requerimentos da exordial.

Considerando o exposto pela parte requerente passo a apreciação dos 

pedidos de fls. 05/05 verso.

 Em analise, DEFIRO o pedido de remessa à contadora judicial para 

atualização do debito item “c”, realizado o calculo DETERMINO a remessa 

dos autos ao representante legal do Ministério Publico para requerer o que 

de direito, por se tratar de interesse de menor item “d”, DEFIRO ainda os 

pedidos contidos nos itens “e” e “f”.

Deixo de apreciar por ora o contido ao item “g”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 295-34.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Código 54166.

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 73/74 e, consequentemente, determino a remessa 

dos autos ao arquivo provisório conforme o art. 40, e seus parágrafos da 

LEF.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55549 Nr: 1441-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Neto, Mariana Maria de Almeida Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Arruda Junior, Instituto Jurídico de Terras 

Rurais - INTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1441-13.2014.811.0044 (Código 55549)

Visto,

Defiro o pedido dos requerentes, bem como do Estado de Mato Grosso. 

Presente as documentações necessárias, oficie-se ao INTERMAT 

requisitando a competente certidão para fins de usucapião.

Com a juntada da certidão, desde já, remetam-se os autos a Fazenda 

Pública Estadual para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55755 Nr: 1565-93.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Endedino Frederico de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55755.

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 78/84

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 
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superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55984 Nr: 1731-28.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge José Zamar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50357

VISTO,

Trata-se de execução fiscal.

Conforme se extrai dos autos, a executada acordou extrajudicialmente 

com a exequente (fls. 104).

O parcelamento é causa de suspensão do feito executivo.

 Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE 

PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE 

SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o 

parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 

execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão 

somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos termos do art. 151 

do CTN, o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade 

do crédito, e não de caracterização da inexigibilidade da CDA. O 

parcelamento do crédito tributário, por acordo entre as partes, sem 

novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo prazo avençado". 

(Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. (N.U 

0004857-56.2007.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Deste modo, intime-se a parte exequente para que informe qual o prazo 

avençado com a executada.

Sobrevindo tal informação, declaro o processo suspenso até findar o 

prazo avençado entre as partes, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

CTN.

Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública Nacional para 

se manifestar no prazo de 30 dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50568 Nr: 2078-32.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Lima Souza ME, Robert Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50568.

 DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que conforme fls. 65/67 fora realizada busca 

via BacenJud. Deste modo somente se comprovado que efetivamente não 

se logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud 

(fls.69).

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 1469-15.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Código 52265.

VISTO,

Considerando o pedido de fl. 180, Reitere-se o oficio de fl. 160, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a penhora de valores para 

satisfação do debito, sob pena de multa diária por descumprimento de 

ordem judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16975 Nr: 1050-39.2006.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YKSdCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 
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OAB:8.244-B/MT, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Lazaro Roberto Moreira Lima - OAB:10006, Peterson 

Veiga Campos - OAB:17.203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Processo nº 1050-39.2006.811.0044 (Código 16975)

VISTO,

Por cautela, intimem-se os demais herdeiros para que manifestem-se 

acerca do requerimento de fls. 2.259/2.260 no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, a fim de evitar tumulto processual, à secretaria para que 

cumpra integralmente com as determinações contidas às fls. 2.257, quanto 

à certificação do transito em julgado do acordo homologado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, bem como quanto à 

remessa dos autos à fazenda pública estadual para manifestação.

Após, cumpridas todas as determinações e transcorridos os prazos para 

manifestações, façam os autos conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21447 Nr: 241-78.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Abraão Nogueira dos Santos, Antônio 

Silveira Guimarães, Rosimeire Alves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Processo nº 2008/27 (Código 21447)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO 

S/A, em face de JOSÉ ABRAÃO NOGUEIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO 

SILVEIRA GUIMARÃES e ROSIMEIRA ALVES NOGUEIRA, todos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito.

Instado a se manifestar acerca do acordo, o executado José Abraão 

Nogueira dos Santos manteve-se inerte (fls. 117).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23118 Nr: 1893-33.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Liparizi, Margareth Liparizi Louzada 

Liparizi, Carlos Roberto Liparizi, Selme Rocha Liparizi, Jose Fernando 

Liparizi, Rosangela Magalhães Liparizi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 88 e, consequentemente, prorrogo a 

suspensaõ do feito pelo prazo de 90 dias, tendo em vit a impossibilidade 

dos autos ficarem indefinidamente no arquivo provisório. Decorrido o 

rpazo, intime-se o exequente para que informe no prazo de 05 dias o 

cumprimento do arcordo, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

anuência à exrublçai di feuti oelo pagamento integral do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87041 Nr: 961-93.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 87041.

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 101, assim determino a expedição de carta 

precatória no endereço apresentado a inicial para intimação do requerido.

 Conste a intimação para que o requerido entre em contato com a 

defensoria publica e apresente caso queira e tenha testemunhas ou outra 

prova que deseja produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87376 Nr: 1128-13.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLP, PVLP, AFLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 87376.

 VISTO,

Trata-se de execução de sentença com obrigação de prestar alimentos 

em que P.V.L.P e A.F.L.P, representados por sua genitora, em que se 

pugna seja decretada a prisão civil do executado PERIVALDO DA 
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CONCEIÇÃO PEREIRA, porquanto devidamente citado, não adimpliu o 

débito que se encontra em execução, tampouco justificou a 

impossibilidade fazê-lo.

Compulsando os autos, forçoso é concluir que o executado não possui 

responsabilidade e nem consciência da necessidade premente seu filho, 

além de fazer crer a este juízo que desrespeita a Justiça, pois mesmo 

tendo concordado em alimentar o seu filho e sabido que sua inercia 

ensejaria em consequências jurídicas, não o fez.

Destaca-se, também, que o executado ao não pagar a pensão devida, 

submete o alimentando a situação degradante e penosa, postergando o 

pagamento devido.

Diante do exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes ao valor ajuizado mais as vencidas 

durante a tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de PERIVALDO 

DA CONCEIÇÃO PEREIRA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Por consequência, expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar 

o valor do débito atualizado até a data da expedição, bem como o valor da 

prestação mensal e a data de vencimento.

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o requerido de 

preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade 

policial e mantido em separado dos demais detentos.

Ciência ao Parquet.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de caráter alimentício, 

expedindo-se o necessário.

 Paranatinga/ MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56066 Nr: 1789-31.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Marlete Henz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 56066.

VISTO,

Defiro o pedido de fls. 77/78.

Assim INTIME-SE a executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe bens sujeitos a penhora, sob pena de se considerar omissão 

como ato atentatório a dignidade da justiça, com trás o art. 774, inciso V.

 DEFIRO o pedido de inclusão do nome da executada ao cadastro de 

inadimplentes, assim expeçam-se os respectivos ofícios ao SERASA e ao 

SPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 2373-98.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Mesquita da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Código 56893

VISTO,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado à fl. 165.

Intime-se a parte peticionante para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolver os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 2803-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Luiz Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Código 57551

VISTO,

 Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça, proceda-se o 

levantamento da fiança em favor do CONSEG deste município, como 

determinado no último parágrafo da sentença de fls. 142/143.

Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59078 Nr: 89-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvina Santos-ME, Alvina Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE MAROSTICA DE 

OLIVEIRA - OAB:11962

 Código 59078.

VISTO,

Considerando que o executado não possui advogado constituído e a 

advogada nomeada recusou sua nomeação, nomeio a Defensoria Publica 

para representar à executada, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de defesa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60274 Nr: 669-16.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cripriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Código: 60274.

VISTO,

 Diante da impossibilidade da requerente ter acesso aos autos para 

apresentar manifestação sobre sentença de fls. 150/152, o que justifica 

sua inercia. Defiro o pedido de fl. 153.

 Determino a reabertura do prazo de 15 dias para requerente 

manifestar-se sobre o que entender de direito acerca da sentença 

prolatada nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 871-90.2015.811.0044

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio Bravo, Antonio Rodrigues Bueno, 

AKFB(, Raquel Freitas Bueno, Cleomar Martins dos Santos, GFdS, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - 

OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte autora AGROPECUÁRIA RIO 

BRANCO para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a averbação 

na matricula do imóvel, conforme solicitado pelo Ministério Público à fl. 36, 

a fim de resguardar os interesses dos menores, sob pena de sua 

reiterada inércia ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça e 

consequentemente ser-lhe aplicada multa, nos termos do artigo 77 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61352 Nr: 1118-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÔNIA ARAÚJO DE LIMA - 

OAB:25224

 Processo nº 1118-71.2015.811.0044 (Código 61352)

VISTO,

Intime-se o embargado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca dos valores apresentados às fls. 175/178, sob pena 

de seu silêncio ser interpretado como anuência à homologação dos 

cálculos apresentados pelo embargante.

Intime-se o embargante para que tome ciência da certidão de fls. 182v, 

bem como apresente endereço hábil para que seja procedida a expedição 

de ofício à empresa “Frigorífico Marfrig”, pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 1216-56.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Miller Koening - 

OAB:22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Verifica-se que a presente ação fora extinta sem resolução de mérito 

ainda em 17.03.2017, sendo que o transito em julgado da sentença foi 

certificado às fls. 24.

 Após isso, o exequente comparece aos autos por inúmeras vezes 

aportando pedidos em qualquer sentido, de forma que impede o 

arquivamento do feito, ao passo que não apresenta qualquer requerimento 

pertinente.

Assim, determino à secretaria que proceda o arquivamento definitivo do 

presente feito com as baixas e cautelas de praxe.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que se abstenha de realizar 

pedidos sem qualquer finalidade, sob pena de ser-lhe aplicado multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61580 Nr: 1239-02.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Pinto Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61580.

VISTO,

 Ante os cálculos de fls. 103/104, INTIME-SE a exequente para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias se concorda ou não com o valor 

apresentado pela executada.

Caso positivo desde já, homologo-o e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes 

da CNGC/MT e observando as determinações da Resolução nº 405/2016 

do CJF, instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso 

o crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Caso negativo a parte autora para que requeira o que entender de direito.

Em relação à petição de fls. 105/111, desentranhe-se e devolva ao 

advogado, pelo fato da parte apresentada não ter relação com este feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 102148 Nr: 2664-25.2019.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de execução de título executivo 

extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra JAIME DIAS 

PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS PEREIRA e JAIVO DIAS PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Exsurge-se que a presente ação foi distribuída fisicamente, contendo 

pedido de distribuição dos autos por dependência aos autos de nº 

148-62.2001.811.0044 (Código 6262).

Ocorre que a ação a que se pretende apensamento encontra-se 

arquivado com baixa, de modo que não foi explicitado pelo autor o motivo 

de sua pretensão que justificasse o deferimento do pedido.

Desta feita, não sendo nenhuma das hipóteses descritas nos artigos 54 e 

55 do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao disposto no art. 

12, § 1º, da Resolução nº 03/2018-TP, o qual dispõe sobre a 

obrigatoriedade da distribuição de ações por intermédio do sistema PJE, 

determino o cancelamento do protocolo da petição inicial pelo meio físico.

Por conseguinte, intime-se a parte autora, por publicação no diário oficial, 

para retirada dos documentos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob 

pena de serem descartados (Res. 03/2018-TP, art. 12, §§ 1º e 2º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 102153 Nr: 2665-10.2019.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2665-10.2019.811.0044 (Código 102153)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de execução de título executivo 

extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra JAIME DIAS 

PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS PEREIRA e JAIVO DIAS PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Exsurge-se que a presente ação foi distribuída fisicamente, contendo 

pedido de distribuição dos autos por dependência aos autos de nº 

526-52.200.811.0044 (Código 5360).

Ocorre que, na inicial, o autor não trouxe nenhum argumento que 

justificasse o deferimento do pedido, de modo que não vislumbra-se dos 

autos nenhuma das hipóteses de conexão previstas em lei, tampouco 

risco de decisões conflitantes.

Desta feita, não sendo nenhuma das hipóteses descritas nos artigos 54 e 

55 do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao disposto no art. 

12, § 1º, da Resolução nº 03/2018-TP, o qual dispõe sobre a 

obrigatoriedade da distribuição de ações por intermédio do sistema PJE, 

determino o cancelamento do protocolo da petição inicial pelo meio físico.

Por conseguinte, intime-se a parte autora, por publicação no diário oficial, 

para retirada dos documentos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob 

pena de serem descartados (Res. 03/2018-TP, art. 12, §§ 1º e 2º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 102587 Nr: 2775-09.2019.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Rural Guanandhy Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 Código 102587.

VISTO,

Considerando a declinação de competência para esta Comarca, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos 

autos requerendo o que de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e volva os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7222 Nr: 747-98.2001.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Mauro Paulo Galera Mari, Banco 

Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Luciana 

Rosa Gomes - OAB:7848-B

 DECISÃO

Visto,

Trata-se de cumprimento de sentença em que Banco do Bradesco pugna 

seja realizado busca de veículos, via sistema Renajud, de bens 

pertencentes ao executado Jaivo Dias Pereira.

Exsurge-se dos autos que a parte exequente não juntou qualquer 

documento que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, em que 

pese tenha a possibilidade de diligências junto ao DETRAN e demais 

órgãos, tal qual o Cartório de Registro de Imóveis. Desta forma, indefiro o 

pedido.

Vale destacar que não incumbe ao Poder Judiciário, precipuamente, 

efetuar diligência que incumbe à parte credora, ainda mais em se tratando 

de ações que envolve direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia a jurisdição e a imparcialidade do Juízo.

 Intime-se o exequente para, querendo, dê prosseguimento a presente 

ação sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16176 Nr: 260-55.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Muller, Gerte Wiedmann, Olira Wiedmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Código 16176.

VISTO,

Defiro o pedido de fls. 128.

 Assim, a secretaria para que expeça-se o Termo de Penhora ao bem 

móvel indicado à fl. 108 verso.

Após recolhidas às diligências, expeça-se Mandado de Avaliação do bem 

móvel penhorado.

Com a entrega da avaliação pelo Srº Oficial de Justiça, intimem-se as 

partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17699 Nr: 1779-65.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marques Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo José Padilha - OAB:5138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alba Coimbra Marques - 

OAB:5120-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 921, do NCPC, suspendo o 

processo por um (01) ano, ou, até ulterior manifestação das partes. Por 

corolário, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa 

no relatório estatístico. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20224 Nr: 1695-30.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izabel Cintra dos Santos -ME, Maria 

Izabel Cintra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 20224.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de MARIA IZABEL CINTRA DOS SANTOS – ME e MARIA IZABEL 

CINTRA DOS SANTOS, em que a parte exequente pugna pela realização 

de consulta de dado sobre veículos em nome dos executados no Registro 

Nacional de Veículos (RENAVAN), através do sistema online de Restrição 

Judicial de Veículos – RENAJUD.

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

documentos que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Oportuno ressaltar, ainda, que conforme fls. 72/74 fora realizada busca 

via BacenJud. Deste modo somente se comprovado que efetivamente não 

se logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, indefiro o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 11 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24363 Nr: 392-10.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafik Mastaphia Khulki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 24363.

VISTO.

Trata-se de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública Municipal

move em face de Rafik Mastaphia Khulki.

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II

doCPe.

É o relatório.

Decido.

do feito.,

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução.

É o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28090 Nr: 1084-72.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Noronha Maia
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1084-72.2010.811.0044 (Código 28090)

 VISTO,

Tendo em vista que a parte requerida devidamente intimada apresentou 

contestação, intime-se a requerente para que apresente impugnação no 

prazo legal.

 Intime-se a autarquia ré, na pessoa do chefe da Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

proceda à implantação do benefício previdenciário, devidamente revisado, 

sob pena de incorrer no crime de prevaricação, nos termos do art. 319, do 

Código Penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29791 Nr: 232-14.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Katayama Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29791.

VISTO,

 Tendo em vista o total pagamento do debito realizado nos autos em 

apenso, feito o traslado da sentença prolatada nos autos (61824) e a 

mesma transitando em julgado, arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30249 Nr: 688-61.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdS-M, FNdS-M, KNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11.165/O, POLLYANA SOARES MATOS - OAB:18383/O, Thiago 

Borges Andrade - OAB:18-994

 Código 30249.

VISTO,

Analisando os autos vê-se que o presente feito já apresenta sentença, 

onde fora decidido a extinção do feito pela realização do pagamento do 

debito, considerando esta decisão INDEFIRO os pedidos feitos após 

certidão de transito em julgado.

Em relação ao pedido de exoneração do executado para prestação de 

alimentos aos exequentes, este deve ser feito em ação própria.

Deste modo, arquive-se o presente feito, com as baixas e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31634 Nr: 2061-30.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora de Óleo Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Defiro o pedido de fl. 70 v. Intime-se o Sr. Oficial de Justiça para que no 

prazo de 10 dias junte aos autos o Auto de Penhora e Avaliação referente 

ao mandado n° 52254 cumprido conforme certidão de fl. 70.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31694 Nr: 2121-03.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulina Lopes da Costa, Carlos 

Martins de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31694.

SENTENÇA

VISTO,

 Tratam-se os presentes autos de execução fiscal ajuizado pelo 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT em desfavor de ESPOLIO DE PAULINA 

LOPES DA COSTA E OUTROS.

Em síntese, a fazenda exequente informou o adimplemento total do crédito 

tributário, postulando, assim, pela extinção da presente execução fiscal.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação julgo extinto o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

Promova-se o levantamento de dinheiro bloqueado e a baixa de bens 

penhorados, caso houver.

Intimem-se as partes.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivam-se os autos com as anotações e cautelas 

de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 519-40.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemes Maria Bevilacqua
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Luiz Stefani, Tatiane Pires Tasca 

Stefani, Cooperativa de Alimentos e Agropecuária Terra Viva - COPTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves - 

OAB:8798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32277.

VISTO,

Analisando minuciosamente os autos e constatada a existência de ação 

revocatória em tramite sobre o mesmo imóvel, objeto da averbação da 

penhora, defiro o pedido de fl. 353/382 e suspendo a averbação até 

posterior julgamento.

Considerando que a executada devidamente citada não pagou o debito, 

bem como não apresentou embargos, defiro o pedido de penhora no rosto 

dos autos formulado pelo exequente e sua advogada, quanto a divida 

apresentadas as fl. 350/352 e fl. 380/382.

 Por conseguinte, determino desde já a expedição de carta precatória para 

a 2ª Vara Cível de Joaçaba/SC, para que seja lavrado o respectivo auto de 

penhora no rosto na ação de inventario 0300200-86.2014.8.24.0037, dos 

valores que ultrapassarem a satisfação dos débitos lá perseguidos até o 

limite do débito executado nestes autos.

Após, efetuada a penhora, intime-se imediatamente a executada para, 

querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55743 Nr: 1553-79.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55743.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 114, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58484 Nr: 3558-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, proceda à reimplantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, determino, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de 

janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59237 Nr: 180-76.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isael Santarosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 59237.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Isael Santarosa em 

face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 172/173).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 1265-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Hercílio Walter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61624.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 120, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61824 Nr: 1383-73.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Katayama Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Código 61824.

VISTO,

 Cuida-se de embargos á execução intentado por Instituto Nacional Do 

Seguro Social - INSS em face de Alice Katayama Garcia, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia embargante realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte embargada, conforme comprovante e recibo (fls. 55/56).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente, consoante regra ínsita ao art. 924, inciso II, do novel 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos principais (29791), servindo 

esta como decisão.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68845 Nr: 1215-37.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, William Carmona Maya - OAB:257.198 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68845

VISTO,

Defiro o pedido de fls. 148, expeça-se carta de citação para o endereço 

constado a fl.148.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75007 Nr: 3564-13.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Código 75007.

VISTO,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado à fl. 58.

Intime-se a parte peticionante para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolver os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76619 Nr: 630-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita da Silva Lima, Jaime Silva Lima, Luzineth 

Carlos Souza Lima, Ana Lucia Silva Lima, Marcilene Silva Lima, Joari Silva 

Lima, Espólio de Jair Silva Lima, Elena Maria de Souza Garcia, Jairo Silva 

Lima, Lucineide Souza Santos, João Inácio dos Santos, Marcelita Silva 

Lima Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcelino Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Luiz Victor Parente Sena - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76619

SENTENÇA
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VISTO,

 Cuida-se de inventario em que move CARMELITA DA SILVA LIMA em face 

do ESPÓLIO DE MARCELINO PEREIRA LIMA, já qualificados nos autos.

À fl. 116/117 foram prestadas as últimas declarações, tendo todos os 

herdeiros manifestado concordância.

Além disso, há nos autos recolhimento de ITCMD, matricula do imóvel, 

certidão de débitos fiscais expedida pela fazenda pública municipal, 

documentos de todos os sucessores, bem como as certidões negativa 

expedidas pelas demais fazendas públicas.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o feito está em ordem, foram apresentados os documentos 

necessários e cumpridas as formalidades legais. Sendo assim, 

HOMOLOGO a partilha havida, e, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Por corolário, transitada em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo formal de 

partilha, conforme plano de partilha apresentado.

Dê-se ciência a Fazenda Pública Estadual acerca da referida 

homologação.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça.

Após, procedidas todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83348 Nr: 3932-85.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venir Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 83348.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Venir Fernandes de 

Souza em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 96/97).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70542 Nr: 1834-64.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70542.

VISTO,

 Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida não possui 

advogado constituído, de modo que não foi cientificada da sentença de fls. 

56/58 impossibilitando assim o trânsito em julgado.

Deste modo intime-se a requerida pessoalmente para que tome ciência da 

sentença de fls. 56/58, e querendo manifeste-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o trânsito 

em julgado, e posteriormente faça os autos conclusos para apreciação do 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 62/65.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88602 Nr: 1831-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Aparecida Vilodres Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código: 88602.

VISTO,

 Diante da impossibilidade da requerente ter acesso aos autos para 

apresentar manifestação sobre sentença de fls. 120/123, o que justifica 

sua inercia. Defiro o pedido de fl. 124.

 Determino a reabertura do prazo de 15 dias para requerente 

manifestar-se sobre o que entender de direito acerca da sentença 

prolatada nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88689 Nr: 1870-38.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lima Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1870-38.2018.811.0044 (Código 88689)

VISTO,

Trata-se de demanda na qual o autor pretende a concessão de benefício 

de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.

Peticiona a parte autora, alegando a impossibilidade de comparecer à 

perícia agendada, tendo em vista sua internação em clínica de 

recuperação. Requer, assim, a remarcação da perícia, além de sua 

realização no local da internação, bem como como o julgado antecipado da 

lide (fls. 131).

Indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide, uma vez que não há 

como verificar a verossimilhança das alegações do preenchimento dos 

requisitos para a concessão do benefício, principalmente sem a realização 

de perícia médica.

 Mostra-se é necessária a verificação, também, da qualidade de segurada 

e carência, na data da incapacidade, análise que será feita após a perícia.

Desta feita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos prontuário médico da clínica onde está atualmente 

internada, bem como outros documentos que possuir para provar a 

incapacidade.

Após, decorrido o prazo acima delineado, intime-se a autarquia requerida 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca de eventual 

realização de perícia indireta.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66381 Nr: 176-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Francisco Longhi, Paulo Sandri Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66381.

 DECISÃO

VISTO,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial intentada pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingú- SICRED em face 

de Ivo Francisco Longhi e Paulo Sandri Longhi, em que a parte exequente 

pugna pelo prosseguimento da presente ação, com a realização de 

pesquisa do endereço do requerido Paulo Sandri Longhi através do 

sistema Infojud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 

não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

ór gãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, InfoJud 

(fls.75)

Por outro lado, DILIGENCIE-SE a parte requerente para informar bens 

passiveis de penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66698 Nr: 316-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66698.

VISTO,

Considerando o pedido de fls. 39, INDEFIRO a intimação por carta 

precatória uma vez que o município de Gaúcha do Norte remete-se a esta 

Comarca, bem como as intimações relativas aos habitantes do referido 

município somente são realizados através de Oficial de Justiça.

Deste modo, DETERMINO a expedição de mandado de intimação no 

endereço constado às fls. 39, para que o executado no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o pagamento da divida.

Caso infrutífera a intimação do executado, ou sendo ele citado e decorrido 

o prazo para o pagamento sem êxito, volva os autos conclusos para 

apreciação do pedido de penhora online.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67196 Nr: 518-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Reis ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 67196.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Edilson Pereira dos Reis- ME, em que a parte exequente pugna 

pela realização de consulta de dado sobre veículos em nome dos 

executados no Registro Nacional de Veículos (RENAVAN), através do 

sistema online de Restrição Judicial de Veículos – RENAJUD (fls.36).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

documentos que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 
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Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, indefiro o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga-MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 546-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FEREIRA - OAB:10.765, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67259.

VISTO,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em que a exequente 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado, pugna para que seja realizada busca de novo endereço do 

executado, via sistema InfoJud.

Compulsando os autos vê-se que, a parte autora realizou diligências em 

busca de novos endereços de modo que não obteve êxito em sua busca, 

localizando somente os endereços já disponíveis aos autos.

Sendo assim DEFIRO o pedido de busca via sistema InfoJud a fim de 

localizar novos endereços da parte executada.

Com o resultado intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68099 Nr: 876-78.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EML, LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68099.

 VISTO,

Trata-se de execução de alimentos em que L.M.O, representada por sua 

genitora, em que se pugna seja decretada a prisão civil do executado 

ALCEU PERERIRA DE OLIVEIRA, porquanto devidamente citado, não 

adimpliu o débito que se encontra em execução, tampouco justificou a 

impossibilidade fazê-lo.

Compulsando os autos, forçoso é concluir que o executado não possui 

responsabilidade e nem consciência da necessidade premente seu filho, 

além de fazer crer a este juízo que desrespeita a Justiça, pois mesmo 

tendo concordado em alimentar o seu filho e sabido que sua inercia 

ensejaria em consequências jurídicas, não o fez.

Destaca-se, também, que o executado ao não pagar a pensão devida, 

submete o alimentando a situação degradante e penosa, postergando o 

pagamento devido.

Diante do exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes ao valor ajuizado mais as vencidas 

durante a tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de ALCEU 

PERERIRA DE OLIVEIRA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Por consequência, expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar 

o valor do débito atualizado até a data da expedição, bem como o valor da 

prestação mensal e a data de vencimento.

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o requerido de 

preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade 

policial e mantido em separado dos demais detentos.

Ciência ao Parquet.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de caráter alimentício, 

expedindo-se o necessário.

 Paranatinga/ MT, 11 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68973 Nr: 1264-78.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGdS, JGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kristhian Bruno Souza 

Tondorf - OAB:24925/0/MT

 Código 68973.

VISTO,

Considerando o pedido de fl. 55, defiro os pedidos formulados a fl. 05, 

com exceção do item “h”.

Deste modo encaminhem-se os presentes autos a Contadora Judicial para 

atualização do debito.

Apresentada atualização, encaminhe os autos a Defensoria Publica para 

requerer o que de direito, e sendo interesse de menor, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestar-se nos autos.

Após concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 09 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 101274 Nr: 2446-94.2019.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2076 de 2710



Tratam-se os presentes autos de ação de execução de título executivo 

extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra JAIME DIAS 

PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS PEREIRA e JAIVO DIAS PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Exsurge-se que a presente ação foi distribuída fisicamente, contendo 

pedido de distribuição dos autos por dependência aos autos de nº 

44-07.2000.811.0044 (Código 4643).

Ocorre que, a ação a que se pretende apensamento encontra-se 

arquivada, de modo que não foi explanado pelo autor o motivo de sua 

pretensão que justificasse o deferimento do pedido.

Desta feita, não sendo nenhuma das hipóteses descritas nos artigos 54 e 

55 do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao disposto no art. 

12, § 1º, da Resolução nº 03/2018-TP, o qual dispõe sobre a 

obrigatoriedade da distribuição de ações por intermédio do sistema PJE, 

determino o cancelamento do protocolo da petição inicial pelo meio físico.

Por conseguinte, intime-se a parte autora, por publicação no diário oficial, 

para retirada dos documentos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob 

pena de serem descartados (Res. 03/2018-TP, art. 12, §§ 1º e 2º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73467 Nr: 2968-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U G C MIRANDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 Código 73467.

VISTO,

Processo em ordem cumpra-se o determinado retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73599 Nr: 3023-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73599.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação da parte 

executada motivo pelo qual a exequente postula seja realizada a citação 

por edital (fls. 57).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, foi procedida 

diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de realizar a 

escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, CITE-SE o executado JÚLIO CÉSAR FRANCISCO, por edital, com 

prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para que providencie o pagamento da 

divida no prazo de 03 (três) dias, ou caso queira ofereça embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

para funcionar nestes autos como curadora especial da parte executada 

(NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13205 Nr: 3-64.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiane Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 13205.

VISTO.

Trata-se de ação de execu ão fiscal em que a Fazenda Pública Municipal

move em face de Claudiane AIves de Souza.

 A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924,inciso II 

do CPc.

É o relatório.

Decido.

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução.

É o que prevê o artigo 924,II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

Paranatinga/MT, 30 de setembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55771 Nr: 1575-40.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Pereira de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55771.

VISTO,

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente às fls. 105/108, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.
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Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9291 Nr: 296-05.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Deus da Silva, Carmelina Bernardina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Xavier de Andrade, ORLANDO 

MONTEIRO GONÇALVES, Nelson Boni, Mitsugu Yamauchi, Hidnori 

Yamauchi, Terezinha Aparecida de Jesus Feres, Pedro Rigo, Yone 

Rossetto Riggo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira 

Silva - OAB:9467/GO, Hans Norman Joesting - OAB:1609-A/MT

 IMPULSIONO com urgência proceder o preparo da Carta Precatória e 

diligências de citação dos confinantes no prazo de 10 (dez) dias, autos n°. 

1005891-27.2019.8.11.0037 Primavera do Leste/MT e autos n°. 

0004667-02.2018.8.24.0019 da Comarca de Concórdia - Santa Catarina.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 220-92.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da certidão de fls. 

112 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88549 Nr: 1800-21.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Laurentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 88549.

VISTO,

Perlustrando detidamente os autos, verifica-se não fora requerido em 

nenhum momento a citação do requerido via edital, uma vez que, não 

foram exauridos os meios de citação do requerido e busca e apreensão 

do bem.

Vislumbra-se que não houve comprovação de que a parte autora exauriu 

todos os esforços no sentido de informar o endereço do requerido, pois 

não há sequer prova de que diligenciou junto aos órgãos dos quais tem 

acesso, comprovando que tentou obter alguma informação pertinente.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação, bem como, expedir edital de 

citação do mesmo.

Inclusive, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, vê-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA 

CITAÇÃO POR EDITAL – INEXISTÊNCIA – TENTATIVAS ANTERIORES POR 

MEIO DE AR E OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É assente na jurisprudência que a 

notificação do devedor deve ser enviada ao endereço expresso no 

contrato. Procedida a notificação, existe prova da constituição em mora. À 

luz do art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, admite-se que a 

citação seja promovida por edital quando o réu se encontrar em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, fazendo-se necessário o exaurimento 

dos meios de localização do réu, como ocorreu no caso em apreço. (Ap 

117039/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)” (TJ-MT - APL: 

00016006520058110045 117039/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 02/12/2016)

Desta feita, chamo o feito à ordem para revogar decisão de fls. 35 e 

determinar a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze), 

apresente aos autos endereço hábil à citação do requerido ou que 

manifeste o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84104 Nr: 4300-94.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Marques Barbosa, Vera Lúcia 

Gonzaga Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788, Ivan Schneider - OAB:15.345/MT, LEANDRO BORGES DE 

SOUZA SÁ - OAB:20901/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972, 

Seonir Antônio Jorge - OAB:23002

 Processo nº 84104

VISTO,

Tendo em vista a certidão de fl. 471 v, defiro o pedido ministerial de fl. 474.

Por conseguinte, designo audiência de continuação para o dia 22 de 

outubro de 2020, às 14h00min (MT).

Ademais, proceda-se a condução coercitiva das testemunhas Jailton 

Pereira Marques e Rejane Marques Arruda no endereço informado à fl. 

473.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76181 Nr: 429-56.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Fabiana Gonçalves do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar os advogados da parte autora para querendo, 

apresentar manifestação em relação aos embargos de declaração, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88404 Nr: 1698-96.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpliciana da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95006 Nr: 202-95.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Marques Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte embargada para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação, conforme r. decisão de fls. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 2486-52.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68045 Nr: 835-14.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON VENANCIO GOMES – ME 

(EMPREITEIRA E CONSTRUTORA GOMES), Adailton Venancio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abgail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200/MS, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, Fernanda Nascimento - OAB:13.953, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498MT, Natalia Honotorio de Rezende - 

OAB:13.714/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT, 

Yana Cavalcante de Souza - OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de que seja intimado o advogado da parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 204-36.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES ME, José Rodrigues, 

Antonio Pereira Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, impulsiono o presente feito para 

o(a) patrono do exequente para tomar ciência/manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça de fls. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32074 Nr: 317-63.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Casado Pietrobon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte exequente para querendo, apresentar manifestação em relação à 

impugnação a execução, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51146 Nr: 334-65.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonilda Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, impulsiono o presente feito para 

o(a) patrono do exequente para tomar ciência/manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça de fls. 130 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52321 Nr: 1521-11.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54126 Nr: 256-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Coimbra Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ignes Pazinato, Ledi João Passinato, Sandra 

Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Eliane Terezinha Passinato dos 

Santos, Paulinho José Passinato, Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer 

Passinato, Ledo José Passinato, Cristina de Fátima Passinato, Paulo 

Leoncio Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MAZZUTTI NETO - 

OAB:16647

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de usucapião 

extraordinária, intentada por LAURINDA COIMBRA BARBOSA, declarando 

o domínio do promovente sobre a área de terras descrita na inicial (fl. 06) 

e memorial descritivo (Fls. 33/35). Nos termos do art. 1.238 do novo 

Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória da aquisição da 

propriedade imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo. 

O registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto 

de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.Isento de custas.Precluso o presente decisum, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, observando-se o disposto no art. 1.274 da 

CNGC/Extrajudicial. Contudo, o registro da sentença fica condicionado a 

apresentação de cópia integral do autos pela parte autora no 

cartório:Deixo de determinar a intimação do INTERMAT para manifestar sua 

anuência em relação ao georrefereciamento haja vista que o mesmo 

costuma ser consultado pela Procuradoria do Estado.Do mesmo modo, 

deixo de determinar a intimação dos confrontantes tendo em vista que já 

foram cientificados da ação e nada opuseram. Consigno que de acordo 

com a Lei n.º 795, de 16 de agosto de 2011, art. 2.º, inciso IV, não há 

incidência do ITBI na espécie.Com o trânsito em julgado desta sentença, 

intime-se o INCRA do teor da decisão para fins de cadastramento do 

imóvel rural, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei nº 4.947/66, fazendo 

constar no mandado a identificação do imóvel, na forma do § 3º do art. 

225 da Lei nº 6.015/73, e o endereço completo do usucapiente (deverá 

ser encaminhado junto com o ofício cópia dos documentos pessoais da 

autora).Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

proceda o registro da sentença sem emolumentos (art. 6.º da Lei n.º 

6.969/81(...)-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, 10 de 

janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14502 Nr: 896-55.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo de Vargas, Neli Maria Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO POLISEL - OAB:, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de usucapião 

extraordinária, intentada por JOSÉ PAULO DE VARGAS e NELI MARIA 

VARGAS, declarando o domínio dos promoventes sobre a área de terras 

descrita na inicial. HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes (fls. 

1179/180), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Custas e 

despesas processuais na forma pactuada, bem como honorários 

advocatícios.Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente 

sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, 

servirá de título para o registro no cartório respectivo. O registro no 

serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto de 

transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.Isento de custas.Precluso o presente decisum, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, observando-se o disposto no art. 1.274 da 

CNGC/Extrajudicial. Contudo, o registro da sentença fica condicionado a 

apresentação de cópia integral do autos pela parte autora no cartório, bem 

como:a)georreferenciamento da área usucapida; b)comprovantes do 

pagamento do ITR referentes aos últimos 05 (cinco) exercícios ou certidão 

de regularidade fiscal de imóvel rural expedida pela Receita Federal, bem 

como, o certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR e levantamentos 

topográficos (memorial descritivo e ART).Deixo de determinar a intimação 

do INTERMAT para manifestar sua anuência em relação ao 

georrefereciamento haja vista que o mesmo costuma ser consultado pela 

Procuradoria do Estado.Do mesmo modo, deixo de determinar a intimação 

dos confrontantes tendo em vista que já foram cientificados da ação e 

nada opuseram. Consigno que de acordo com a Lei n.º 795, de 16 de 

agosto de 2011, art. 2.º, inciso IV, não há incidência do ITBI na espécie.. 

(...). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, 10 de 

janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71502 Nr: 2235-63.2016.811.0044
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellem Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Valdeci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Alves Sprocati - 

OAB:21.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Defiro o pedido de fl. 3, intime-se a requerente para que informe seu 

telefone oupara que entre em contato com o defensor Fernando Vazel 

Bispo da Silva, nomeado às fl. 34 para que o mesmo possa dar 

seguimento ao tramite do processo.

 Ademais, intime-se via DJE o advogado patrocinado que se manteve 

inertepara que no prazo de 05 dias manifesteseu interesse na causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 97734 Nr: 1192-86.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Meneguzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Código 97734.

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 42, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à fl. 55/61 não houve arguição de 

preliminares, eis que a tese apresentada pela defesa, qual seja de 

contradição e ausência de provas de autoria e materialidade, se 

confundem com o mérito.

Deste modo, designo o dia 03 de novembro de 2020, às 13h00min (MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o réu.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Depreque-se, o interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas, que 

porventura estiver recluso/residirem em outra comarca.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90414 Nr: 2744-23.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Pospiecha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 90414.

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 51, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 Apresentada resposta a acusação à fl. 67 não houve arguição de 

preliminares, bem como a defesa reservou-se o direito de apresentar 

teses defensivas em momento posterior.

Deste modo, designo o dia 03 de novembro de 2020, às 13h30min (MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o réu.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Depreque-se, o interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas, que 

porventura estiver recluso/residirem em outra comarca.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro 2020.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92311 Nr: 3577-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Donizete Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

seus silêncios serem interpretados como cumprimento do acordo 

entabulado e consequente extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78318 Nr: 1426-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canarana Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerido para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito Judicial dos honorários periciais, sob pena 

de presumir dispensável a prova pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53898 Nr: 26-92.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Forgiarini Leles
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que sejam intimados as partes para que manifestem-se no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição do perito de fls. 318/320.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53867 Nr: 3070-56.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que sejam intimados a parte Autora para que manifestem-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50855 Nr: 18-52.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que sejam intimados as partes para que manifestem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 100138 Nr: 2164-56.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Marcos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código 100138.

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl.101 , não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à fl. 160/162 não houve arguição de 

preliminares, eis que a tese apresentada pela defesa, qual seja de 

contradição e ausência de provas de autoria e materialidade, se 

confundem com o mérito.

Deste modo, designo o dia 27 de outubro de 2020, às 14h30min (MT), para 

a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o réu.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Depreque-se, o interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas, que 

porventura estiver recluso/residirem em outra comarca.

Reitere-se os ofícios de fl. 107/108.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88200 Nr: 1571-61.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Código 88200.

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 39/40, bem como não é caso de absolvição 

sumária, pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à fl. 55/56 não houve arguição de 

preliminares.

Deste modo, designo o dia 27 de outubro de 2020, às 15h30min (MT), para 

a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o réu.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Depreque-se, o interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas, que 

porventura estiver recluso/residirem em outra comarca.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de Janeiro de 2020.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89367 Nr: 2202-05.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARCOS DA SILVA, Cpf: 

70348032188, Rg: 2689964-7, Filiação: Ana Lucia de Amorim e Adelcio 

Augusto da Silva, data de nascimento: 13/06/1994, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MS, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código 89367.Autor: Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.Réu: Antônio Marcos da Silva.Inquérito Policial n. 114/2018 da 

Delegacia Municipal de Paranatinga/MT.SENTENÇAVistos em Correição.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de Antônio Marcos da Silva, qualificado nos autos, sustentando, em 

síntese, que: “em 26 de maio de 2018, por volta das 07h30min, na Rua 

Canoas, s/n., Bairro Vista Alegre município de Paranatinga/MT, o 

denunciado subtraiu para proveito próprio, o valor aproximadamente R$ 

60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima Edson da Silva Ferreira”. 

(denúncia – fls. 04/05).Ao final, denunciou os réus como incursos na pena 

do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.A denúncia foi recebida no dia 

26/06/2018 (fl. 53).O réu foi citado, apresentaram defesa prévia (fls. 59 e 

61/61v).Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as 

testemunhas, bem como o acusado foi qualificados e interrogado (fls. 

79/83).Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela procedência 

da denúncia, a fim de condenar o réu como incurso no artigo 155, §4º, 

incisos I, do Código Penal (fls. 96/101). A defesa do acusado, em 

memoriais finais, sustentou, em síntese, a absolvição do réu do crime do 

crime que lhe são imputados, por não restar comprovada a autoria e 

materialidade. Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, 

redução além do mínimo em razão do reconhecimento de eventuais 

atenuantes, bem como se fixe o regime aberto; e como base nesta pena 

que substitua a pena por restritiva de direitos (fls. 103/104).É relatório. 

Decido.A materialidade do crime encontra-se positivada pelo auto de 

prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 09/10), termo de 

exibição e apreensão (fl. 14), auto de apreensão (fls. 16), imagem (fl. 15) 

e laudo de constatação do local do crime (fls. 29/33).No que se refere à 

autoria, observo que certos aspecto relevantes conduzem o acusado 

para a pratica do crime. Senão vejamos.O acusado Antônio Marcos da 

Silva ao ser ouvido em juízo confessou a pratica do crime (fl. 82).A 

testemunha Edmar Gomes Evangelista ao ser ouvido em juízo afirmou que 

estava de serviço no dia quando chegou um senhor Francisco na 

companhia com uma sacola na mão informando que a residência dele 

havia sido furtada. Relata ainda que a vítima encontrou no quintal da 

residência a carteira com os documentos pessoais do acusado. Sendo 

que de posse dessas informações efetuaram a prisão do réu em sua 

própria residência (fl. 80).A testemunha Wallace Araújo Mazutti ao ser 

ouvido em juízo afirmou que a vítima chegou ao destacamento onde 

constatou que a porta estava arrombada. Relata que foi localizado uma 

sacolinha no local com os documentos do acusado e que de posse desta 

informação realizaram a prisão do mesmo (fl. 81).Diante das provas 

angariadas nos autos, especialmente pelas provas testemunhais, bem 

assim, pela confissão espontânea do acusado, a procedência da 

denúncia é medida mais adequada. No que tange a qualificadora prevista 

no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, imputada ao acusado, deve 

ser mantida, uma vez que restou comprovado nos autos que houve o 

rompimento de obstáculo para o denunciado ingressar na residência da 

vítima, conforme relatório de auto de constatação (fls. 29/33) e depoimento 

colhidos tanto na fase inquisitorial como em Juízo.Diante disso, não resta 

dúvida de que o acusado no dia 26/05/2018, por volta das 07h30min, na 

Rua Canoas, s/n., Bairro Vista Alegre, Paranatinga/MT, o denunciado 

subtraiu para proveito próprio valores pertencentes à vítima Edson da 

Silva Ferreira.Dispositivo:Ante o exposto, julgo procedente a denúncia o 

que faço para condenar Antônio Marcos da Silva (brasileiro, vulgo Nenê, 

convivente, serviços gerais, RG n. 26899647 SSP/MT, CPF n. 

730.480.321-88, nascido aos 13/06/1994 em Várzea Grande/MT, filho de 

Adelcio Augusto da Silva e Ana Lúcia de Amorim, residente na Rua B4, n. 

33, Bairro Colina Verde, Paranatinga/MT), como incursos no artigo 155, 

§4º, inciso I, do Código Penal.Aplicação da Pena:Atento aos princípios 

constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a 

dosimetria da pena. Na primeira fase a culpabilidade é um juízo de 

reprovabilidade da conduta, são normais para o tipo. Não possui 

antecedentes criminais comprovados nos autos, sendo que poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e 

personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime é 

o próprio do tipo, nada tendo a valorar que extrapole os limites do tipo. As 

circunstâncias não são desfavoráveis. O fato praticado não causou 

nenhuma consequência. Não há comportamento da vítima para ser 

analisado.Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação 

da pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.Na segunda fase 

de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a inocorrência de 

circunstância agravante. Deixo de aplicar a circunstância atenuante de 

confissão espontânea, diante do que dispõe a súmula 231 do Superior 

Tribunal de Justiça. Na terceira fase não existem causas de aumento ou 

diminuição de pena a serem aplicadas.Assim, após análise de todas as 

circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 

10 dias multa, sendo que o valor de cada dia multa será de um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, já que o acusado tem poucos 

recursos financeiros.Regime de cumprimento de pena:Nos termos do 

artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, determino o aberto como regime 

inicial de cumprimento da pena.Substituição da Pena:O acusado merece a 

substituição de pena, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Presente o 

primeiro requisito, qual seja, o objetivo, eis que a pena imposta na 

condenação é menor de 04 anos. Presente o segundo requisito, qual seja, 

não é reincidente. Presente o terceiro requisito, subjetivo, eis que a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenada, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a 

substituição é suficiente. Em se tratando de acusado condenado a 02 

anos de reclusão e observado o artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo 

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo elas a 

prestação pecuniária de 01 salário mínimo e prestação de ser serviço à 

comunidade, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.Disposições 

finais:Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e 

despesas processuais em decorrência de seus parcos recursos 

financeiros.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva 

de execução de pena, lançando-se o nome do condenado no rol dos 

culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, ao 

Instituto de Identificação deste Estado, ao Instituto de Identificação Cível e 

Criminal Nacional.P. R. I. C.Paranatinga/MT, 23 de maio de 2019.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julio Cezar Pereira Dias, 

digitei.

Paranatinga, 06 de janeiro de 2020

Loyne Borges Andrade Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57548 Nr: 2800-95.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Código 57548

VISTO,

 Ante a ausência de requerimento e de contraposição ao despacho 

preferido à fl. 314, arquivem-se estes autos.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62672 Nr: 1752-67.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arno Hirsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805/MT

 Código 62672

VISTO,

 Analisando minuciosamente os autos verifica-se que para o 

encerramento da instrução processual resta pendente a oitiva das 

testemunhas Maria de Fátima Leopici, Valdeci Souza Silva e Leocardina 

Figueiredo da Silva.

À fl. 118 o Ministério Público apresentou endereço atualizada das 

referidas testemunhas.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

outubro de 2020, às 13h30min (MT), para a oitiva das testemunhas Valdeci 

e Leocardina.

 Para a oitiva da testemunha Maria de Fátima Leopici expeça-se carta 

precatória à comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Se eventualmente as diligencias forem negativas, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestar-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77519 Nr: 1042-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Martins Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77519.

VISTO,

Tendo em vista a certidão do Tribunal de Justiça de fl. 118, intime-se o 

requerido para que em 05 (cinco) dias restaure a mídia digital de fl. 65 

pertencente à peça contestatória. Com a reparação da mídia, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de 

apelação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 09 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56446 Nr: 2024-95.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovani Sergio Gasparoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Martins Gonçalves - 

OAB:17.449-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B/MT

 Processo nº 1001238-58.2019.811.0044

 VISTO,

Expeça-se Carta de Intimação com Aviso de Recebimento, por intermédio 

do endereço fornecido às fls. 416, para que seja procedida a intimação do 

executado e sua esposa acerca da penhora e avaliação realizada, bem 

como manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54935 Nr: 966-57.2014.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atos Logistica S/A, Joaquim Jose de Assis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Silveira de Freitas, Carlos Cesar Silveira 

Freitas, João Batista Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David da Silva - OAB:118426/SP, 

Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Andrade Junior - 

OAB:221.204/SP

 Processo nº 966-57.2014.811.0044 (Código 54935)

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de reintegração de posse ajuizada 

por ATOS LOGÍSTIVA S/A em face de WILSON SILVEIRA DE FREITAS, 

CARLOS CESAR SILVEIRA FREITAS e JOÃO BATISTA CAMPO, todos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Expeça-se alvará de levantamento, na forma transigida no acordo de fls. 

215/215v.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68558 Nr: 1084-62.2016.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo improcedentes a os pedidos da inicial e, por 

consequência extingo o feito com resolução de mérito.Por conseguinte, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 

2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74433 Nr: 3357-14.2016.811.0044

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivapar Administração e Participações Ltda, Jose 

Aparecido Mendes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Antonio 

José Cruz Carvalho, Evanilde Minikoski Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Oliviero Bello - 

OAB:28897/RS, Susana Ramires do Nascimento - OAB:63923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMÍLCAR NEDEL - 

OAB:

 Processo nº 357-14.2016.811.0044 (Código 74433)

VISTO,

 Interposto o recurso de apelação, a parte apelada foi intimada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (fls.186).

Assim, certifique-se a secretaria.

 Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52878 Nr: 2088-42.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Cecília Wessner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Syngenta- Proteção de Cultivos Ltda, Bayer Crospscience 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT, Paulo Eduardo 

Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP

 Processo nº 2088-42.2013.811.0044 (Código 52878)

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 931. Por conseguinte, intime-se 

a parte embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no 

mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, da 

CNGC/MT, bem como a retificação da capa para devida correção das 

partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58580 Nr: 3442-68.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Roberto Favoreto, José Milton 

Favoreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA JUNQUEIRA 

TAMAOKI NEVES - OAB:200.082/SP, SELMA REGINA DIAS FAVORETO 

MORANDI - OAB:386792, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 373, §3º, do Código de Processo Civil, 

decreto a inversão do ônus da prova.Torno prejudicada a análise da 

preliminar arguida pelo requerido, tendo em vista o comparecimento de 

José Milton Favoreto aos autos, o qual, inclusive, apresentou peça 

contestatória, exercendo seu direito de defesa.Por outro lado, indefiro o 

pedido de sobrestamento do feito, considerando que o Ministério Público 

claramente não detém interesse na formalização de acordo e, ainda, que 

c a s o  a s  p a r t e s  s e  i n t e r e s s e m ,  p o d e r ã o  t r a n s i g i r 

extrajudicialmente.Destarte, estando o processo em ordem e não havendo 

demais questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem 

analisadas, dou por saneado o feito.Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem, as partes, em 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

p e n a  d e  i n d e f e r i m e n t o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19369/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes para ciência acerca da 

redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2020 às 14h:00m. Bem como, para as partes depositarem nos 

autos o respectivo rol de testemunhas, no prazo impreterível de 5 dias, 

sob pena de preclusão (NCPC, art. 357, § 4º). Nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, INTIMO os respectivos advogados das partes 

para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designadas, independente de prévia intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27720 Nr: 712-26.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Agropecuária Armazéns Gerais e 

Logística Ltda, Nelson Frezolone Martiniano, Valmir Luiz Wessner, 

Vanderlise Teresinha Bamberg Wessner, Willian Gustavo Wessner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emilio Marques de Antonio 

Junior - OAB:202.418/SP, Nelson Fresolone Martiniano - 

OAB:67.477-SP

 Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e, 

consequentemente, determino o prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos.Por outro lado, até para que eventual terceiro adquirente 

não negue desconhecimento da existência da ação, entendo de boa 

cautela se averbe, à margem do registro respectivo, a circunstância, sem 

o poder de restrição à venda, estando tal providência abrangida pelo 

poder geral de cautela do art. 297 do Código de Processo Civil. Deste 

modo, porque presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 297 do 

NCPC, defiro o pedido apresentado na inicial do cumprimento de sentença 

e determino que se proceda à averbação da presente ação à margem das 

matrículas números 3203, 15.868, 15.867, 15.869, 14.791, 14.788, 10.919, 

14.790, 10.921, todas do Cartório de Registro Imobiliário de 

Paranatinga/MT. No mais, intime-se o Ministério Público para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o regular andamento do feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27623 Nr: 615-26.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Coelho de Souza, Josué Schuenquener, 

Jurandir de Souza, Josimar Loula Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Em vista disso e considerando que os documentos relacionados às fls. 

497/498 são de acesso ao público, concedo ao requerido Josimar Loula 

Filho o prazo de 15 (quinze) dias para colacioná-los aos autos, sob pena 

de preclusão. Por outro lado, defiro o pedido de produção de prova pericial 

pleiteado pelo Ministério Público e, consequentemente, nomeio para a 

realização da perícia contábil, o perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, 

marciocontador@gmail.com. Intime-se o perito para declinar nos autos se 

aceita a nomeação, caso aceite fixo o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação de proposta de honorários periciais.Intimem-se as partes 

para, querendo, indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, em 

15 (quinze) dias, em conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e 

III, do NCPC. Registra-se que, a teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Estado de Mato Grosso, o ônus de suportar o pagamento 

dos honorários periciais será do executado, mediante expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), tão logo acostado aos autos o 

respectivo laudo pericial. Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito 

para juntar o respectivo laudo no prazo legal, obedecendo às cautelas de 

praxe.Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61317 Nr: 1105-72.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Carlos 

Gustavo Fabrini Boulhosa, Paula Mecca Fabrin Boulhosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA 

PINTO - OAB:11974, Nelson Barduco Júnior - OAB:272967

 (...). Os autos vieram-me conclusos.A inicial apenas é inepta quando 

incapaz de transmitir os fundamentos jurídicos do pedido e quando dos 

fatos expostos não se vinculam as consequências jurídicas, que 

constituem o fundo do petitório, impossibilitando, sobremaneira, a defesa 

do réu. Desta feita, vislumbra-se que a preliminar de inépcia da inicial não 

prospera, porquanto da exordial verifica-se que a conclusão lógica 

decorreu da narração dos fatos, tendo sido perfeitamente possível 

apreender o conteúdo do pleito, propiciando todos os elementos 

necessários à apresentação da defesa dos requeridos.Noutro ponto, 

também deve ser afastada a alegada prescrição, porquanto o termo inicial 

da contagem do prazo começa a fluir a partir da ciência inequívoca pelo 

titular da ação em relação à prática da conduta, em obediência a teoria da 

“actio nata”. Sobre o tema, dispensadas demais argumentações senão 

aquelas já esposadas quando do recebimento da inicial.Quando a 

preliminar de inexistência de provas, entendo que a apreciação dos 

argumentos dispensados pelo requerido dependem de instrução 

probatória, de maneira que a matéria arguida como preliminar se confunde 

com o mérito da causa. Destarte, estando o processo em ordem e não 

havendo demais questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem 

analisadas, dou por saneado o feito.Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem, as partes, em 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

p e n a  d e  i n d e f e r i m e n t o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 76726 Nr: 670-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gil Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei de Carvalho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Processo nº 670-30.2017.811.0044 (Código 76726)

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIDNEI DE CARVALHO 

MACHADO em face da decisão prolatada à fls. 53, conforme se vê fls. 

55/56.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Aduz o embargante que a intimação para apresentar endereço hábil à 

citação do requerido deveria ter sido determinada a cargo do requerente.

No mérito, considerando a desconstituição da citação por edital, dou 

provimento ao recurso, eis que de fato a decisão de fls. 53 foi 

contraditória neste aspecto, assim acolho os presentes declaratórios, 

para sanar a alegada contradição, modificando a sentença atacada para 

fazer constar o seguinte texto no referido decisum:

“Desta feita, acolho a preliminar levantada pelo defensor e chamo o feito à 

ordem para revogar decisão de fls. 36 e determinar a intimação do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze), apresente aos autos 

endereço hábil à citação do requerido, sob pena de extinção do feito com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

 No mais, mantenho incólume a decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 103176 Nr: 2935-34.2019.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilde Minikoski Carvalho, Antonio José Cruz Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)– DAS DEMAIS DISPOSIÇÕESDesse modo, intime-se a parte 

requerente para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze dias), a fim de 

que junte aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a 

alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido, ou, 

querendo, pague as custas de distribuição. Além disso, deverá o autor, no 

mesmo prazo, atribuir à causa o valor da propriedade objeto do litigio, sob 

pena de extinção do processo, bem como, comprove o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 456 da 

C.N.G.C., verbis:Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível.§ 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. (...) § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da 

intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 2934-49.2019.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilde Minikoski Carvalho, Antonio José Cruz Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Tauá 

Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2934-16.2019.81.0044 (Código 103175)

VISTO,

 Cuida-se de ação reivindicatória ajuizado por EVANILDE MINIKOSKI 

CARVALHO e ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ CARVALHO em face de JOSÉ 

CARLOS SIQUEIRA DE CARVALHO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Ocorre que em detida análise, verifica-se que o requerente ao protocolizar 

a exordial não se assegurou das cautelas necessárias de formatação e 

ordem cronológica dos fatos e pedidos, elementos essenciais para a 

complementação dos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que seria ineficiente a determinação de emenda à inicial, 

considerando a grande desordem que eventual retificação, nos termos em 

que se encontram, acarretaria ao processo e à posterior análise da 

matéria.

Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do mesmo Códex Legal.

 Sem custas, nos termos jurisprudenciais .

Transitada em julgado a presente sentença e, em nada sendo pleiteado 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com 

observação das formalidades legais.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 1854-55.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Alini Marcela Akinaga Melo Mariano - OAB:49.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524/SP

 Processo nº 1854-55.2016.811.0044 (Código 70632)

VISTO,

 Tendo em vista que o prazo de suspensão solicitado já transcorreu, 

indefiro o pedido de fl.234.

Não obstante, antes de prosseguir com o cumprimento da presente Carta 

Precatória, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o regular andamento do feito, informando nos autos acerca do 

julgamento dos recursos interpostos nos autos principais, sob pena de 

devolução da missiva independente de cumprimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52176 Nr: 1375-67.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanil de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 921, do NCPC, suspendo o 

processo por um (01) ano, ou, até ulterior manifestação das partes. Por 

corolário, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa 

no relatório estatístico. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78987 Nr: 1747-74.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Lamberti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Dyogo Costa Marques - OAB:11.084/MT, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Código 78987.

VISTO,

Considerando os fatos apresentados pela autora em relação a 

certificação errônea de decurso de prazo, DEFIRO o pedido de reabertura 

de prazo.

Deste modo INTIME-SE a parte autora para que em 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos honorários periciais apresentados.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77205 Nr: 884-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antonio Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente às fls. 102/104, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80809 Nr: 2660-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emizael Orgino da Silva, Jonas Ricardo 

Trevisan Pires, Paulo Sergio da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLEZIO MOREIRA DA 

SILVA

CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - OAB:

 Código 80809

VISTO,

 Ante o parecer ministerial de fls. 79/80, homologo a suspensão 

condicional do processo em relação ao réu Emizael Orgino da Silva.

No mais, aguarde-se o processo na secretaria até o integral cumprimento 

da suspensão condicional do processo.

Decorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66237 Nr: 70-43.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Processo nº 70-43.2016 .811.0044 (Código 66237)

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 120/122, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67237 Nr: 530-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromata Produtos Agropecuarios Ltda, João 

Luiz Cintra Silveira, Noel Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 Processo nº 530-30.2019.811.0044 (Código 67237)

VISTO,

Considerando que os embargos à execução em apenso foram recebidos 

sem efeito suspensivo, determino a intimação do exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58402 Nr: 3324-92.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosarinha Bezerra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3324-92.2014.811.0044 (Código 58402)

VISTO,

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 473-46.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP, ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 Processo nº 473-46.2015.811.0044 (Código 59909)

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença apresentado 

por ARILDO FRANCISCO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Apresentado cumprimento de sentença o executado compareceu aos 

autos informando o depósito integral dos valores devidos (fls. 61/62).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

Extrai-se da manifestação do executado informando o pagamento integral 

da dívida exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo extinta o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Expeça-se alvará de levantamento na forma pleiteada às fls. 66.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10d e janeiro de 2020..

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57147 Nr: 2529-86.2014.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LXdLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código e 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente a ação e, via de 

consequência, decreto o divórcio de LIDIA XAVIER DE LIMA OLIVEIRA e 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 

1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 24, Lei 6.515/77.Ainda, 

condeno o requerido João Batista de Oliveira ao pagamento de 30% do 

salário mínimo mensal em favor dos filhos menores.Consigna-se que a 

requerente optou em voltar a usar o nome de solteira, qual seja, Lidia 

Xavier de Lima.Por conseguinte, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais competente, nos termos do art. 32, da 

Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 

“a”, Lei nº 6.015/73, de modo a proceder à averbação correlata.Isentas as 

partes de custas e honorários advocatícios.Fixo à advogada da requerida, 

Drª Lara Moerschberger Nedel, honorários advocatícios a ser custeado 

pelo estado, de acordo com a tabela da OAB, o valor de 05 (cinco) URH, 

devendo ser expedida pela secretaria a respectiva certidão ao defensor 

dativo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 10 

de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 544-34.2004.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Fernandes de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella Magalhães de 

Magalhães - OAB:237828/SP
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 Processo nº 2005/45 (Código 11541)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Nacionak em 

face de Amilton Fernandes de Magalhães, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls. 136).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Custas processuais a carga do executado.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16824 Nr: 906-65.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/139 (Código 16824)

VISTO,

A priori, vislumbra-se que não houve comprovação de que o exequente 

exauriu todos os esforços no sentido de informar o endereço do 

executado Jairo Dias Pereira, pois não há sequer prova de que diligenciou 

junto aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando que tentou obter 

alguma informação pertinente.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação, bem como, expedir edital de 

citação do mesmo.

Desta feira, indefiro o pedido de intimação por edital e concedo à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que traga aos autos endereço 

hábil à citação/intimação do executado Jairo Dias Pereira.

Por outro lado, compulsando detidamente os autos não foi possível 

localizar a avaliação do imóvel penhorado mencionada na certidão de fls. 

173, razão pela qual determino à senhora gestora judiciária que notifique o 

Srº Oficial de Justiça responsável pela diligência para que, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, traga aos autos a Avaliação do Imóvel.

Após, certifique-se quanto a intimação dos executados Jaime Dias Pereira 

Filho e Jaivo Dias Pereira acerca da avaliação, bem como o decurso de 

prazo para manifestação, considerando que ambos apresentaram 

embargos à execução em outra oportunidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19165 Nr: 632-67.2007.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdB, MEMdSSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vasconcelos Paes Balduino 

- OAB:6939/GO

 Código: 19165

VISTO,

 Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de PEDRO MARTINS DE BRITO e MARIA ETERNA MARTINS DOS SANTOS 

SILVA FERREIRA.

I – DA REVELIA

Tendo em vista que a ré Maria Eterna mudou de endereço sem informar o 

juízo, estando agora em local incerto e não sabido, decreto sua revelia nos 

termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

 II – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Expeça-se carta precatória para interrogatório do réu Pedro Martins ao 

endereço indicado à fl. 355.

Sobrevindo a juntada da missiva, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse na realização de alguma diligencia, nos termos do artigo 403 do 

CPP.

 Nada sendo requerido, desde já declaro encerrada a instrução 

processual e determino que as partes apresentem seus memoriais 

escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Após, façam os autos conclusos para sentença.

 Se eventualmente a missiva retornar negativa, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestar-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19611 Nr: 1084-77.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº 1084-62.2016.811.0044 (Código 68558)

Considerando que não foram encontrados bens a serem constritos, 

intime-se o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1971-22.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2090 de 2710



 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 Código 31543

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento intentado por ANTONIO LOPES DIAS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme comprovante e recibo (fls. 172/173).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida; (...)”

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20870 Nr: 2326-71.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Dalla Vechia, Lucineide Terezinha dos 

Santos Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 921, do NCPC, suspendo o 

processo por um (01) ano, ou, até ulterior manifestação das partes. Por 

corolário, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa 

no relatório estatístico. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51554 Nr: 759-92.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Lino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e 

observando as determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso o 

crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 1434-55.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Firmo de Souza Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Jessyca Nagano Bezerra - OAB:17185/MT, 

Joselaine Silva dos Anjos - OAB:23765

 Código 52236

VISTO,

 Analisando minuciosamente os autos verifica-se que para o 

encerramento da instrução processual resta pendente a oitiva da 

testemunha Camila Nunes Cabral Silveira.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

novembro de 2020, às 16h00min (MT), para a oitiva da testemunha Camila.

Se eventualmente a intimação da testemunha for negativa, dê-se vistas a 

defesa para apresentar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54410 Nr: 510-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arzelina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54410
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VISTO,

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente às fls. 120/122, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4961 Nr: 243-29.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Marcel Vanin Turchiari - 

Procurador da Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de impenhorabilidade aventado.Tão 

logo preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento nos 

termos delineados na decisão de fls. 147.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78054 Nr: 1279-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Hilda Soares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:0

 Processo nº 1279-13.2017.811.0044 (Código 78054)

VISTO,

A requerente pleiteia a intimação do requerido para implantação do 

benefício, sob pena de ser-lhe aplicado penalidades por crime de 

desobediência.

De início, necessário esclarecer que este juízo não pode determinar a 

intimação do instituto executado para que cumpra a decisão, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência, mormente porque os agentes 

públicos não podem, em tese, figurar como sujeitos ativos do crime 

previsto no art. 330, do Código Penal.

Inobstante, possível a intimação do gerente do posto do INSS para que 

realize tal mister, sob pena de incorrer na prática do crime de 

prevaricação, senão vejamos a jurisprudência, mutatis mutandi:

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS 

PREVENTIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INSS. DESOBEDIÊNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Firmou esta Corte o entendimento de que 

o Juízo Cível não tem competência para expedir ordem de prisão, senão 

nas hipóteses de prisão civil previstas na Carta Magna. 2. O não 

cumprimento de ordem judicial, por servidor público, pode configurar, em 

tese, crime de prevaricação (CP, art. 319), mas não cabe ao juiz cível 

determinar a prisão. Se a ordem não é cumprida, deve o juiz requisitar a 

instauração de inquérito ou determinar a remessa ao Ministério Público de 

cópias das peças que demonstrem o fato. 3. Ordem concedida”. (TRF1, 

HC 48668/MG, 4ª Turma, j. 23.01.2007, Rel. Des. Federal Mário César 

Ribeiro).

Desta exegese, extrai-se que embora este juízo não tenha competência 

para determinar a prisão do agente prevaricador, poderá, caso mantida a 

inércia, oficiar aos órgãos competentes para a instauração do regular 

procedimento investigatório.

Diante do exposto, intime-se a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, proceda à reimplantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.

Se decorrido o prazo in albis, determino, desde já, seja extraída cópia dos 

autos e encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89504 Nr: 2280-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Luiz Wessner, Vanderlise Terezinha Bamberg 

Wessner, Willian Gustavo Wessner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Agropecuária Armazéns Gerais e 

Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.3377/MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592/MT, 

Mariella F. Maccari de Camargo - OAB:23.253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2280-96.2018.811.0044 (Código 89504)

VISTO,

 Cuidam-se os presentes autos de embargos à execução ajuizado por 

VALMIR LUIZ WESSNER, VANDERLISE TEREZINHA BAMBERG WESSNER 

e WILLIAN GUSTAVO WESSNER em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos regularmente qualificados nos autos.

Apresentada impugnação aos embargos, não foram arguidas preliminares 

(fls. 277/284).

Muito embora tenha razão o Ministério Público quanto a errônea 

apresentação de “embargos à execução” ao invés de simples petitório de 

“impugnação ao cumprimento de sentença” nos autos principais, prezando 

pela celeridade processual, determino o prosseguimento do feito nos 

termos seguidos, limitando-se a matéria, contudo, àquelas dispostos no 

artigo 525, §1º, do Código de Processo Civil.

Destarte, estando o processo em ordem e não havendo questões 

preliminares a serem analisadas, dou por saneado o feito.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85720 Nr: 358-20.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrex do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Francisco, Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO PIRES FERREIRA - 

OAB:33844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B

 Processo nº 1804-29.2016.811.0044 (Código 70453)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por AGREX DO BRASIL e 

JÚLIO CESAR FRANCISCO, os quais alegando contradição na sentença de 

fls. 175/183, requerendo, assim, sua modificação (fls. 184/185 e 186/188).

Às fls. 189 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração 

opostos pelas partes.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Em suma a parte embargante alega que a decisão foi contraditória ao 

decidir a produção de prova pericial.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

175/183.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 1850-47.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Cintra Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Processo nº 1850-47.2018.811.0044 (Código 88638)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de embargos à execução apresentados por 

JOÃO LUIZ CINTRA SILVEIRA contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO SERRADO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entendo que a apreciação dos argumentos dispensados pelo embargante 

dependem da produção probatória, de maneira que a matéria arguida como 

preliminar se confunde com o mérito da causa.

Sem demais considerações, postergo a análise da preliminar para junto da 

apreciação meritória.

No mais, defiro a produção de provas requerida pelo embargante.

Por conseguinte, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 22 de outubro de 2020, às 14h 30min (MT).

Intimem-se as partes informando que terão o prazo de 10 (dez) dias para 

depositarem o rol de testemunhas no feito, sob pena de preclusão.

Ademais, nos termos do art. 455, do NCPC, notifiquem-se os advogados 

das partes para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88749 Nr: 1900-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, intime-se a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, proceda à reimplantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, determino, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de 

janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87356 Nr: 1119-51.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Werner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

Localiza Rent a Car S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CEDIN LIMA - 

OAB:OAB/MG 152.308, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Processo nº 1119-51.2018.811.0044 (Código 87356)

VISTO,

 Considerando o efeito infringente que o embargante pretende ao opor 

embargos de declaração em face da sentença de fls. 173/177, determino 

seja a parte autora intimada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o aludido recurso, consoante disposição do art. 1.023, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise e 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 93540 Nr: 4020-89.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Cristiano Schmitt, Guido Nelson Schmitt, Realda 

Teresinha Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1030-21.2018.811.0014 (Código 79960)

VISTO,

 O Tribunal ad quem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto 

pelo embargante, bem como autorizou o parcelamento das custas e 

despesas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e consecutivas, nos 

termos do art. 98, § 6º, do NCPC c/c art. 468, § 7º, da CNGC/MT.

A priori, certifique-se a secretaria acerca do transito em julgado da 

decisão proferida às fls. 53/55, requisitando, se necessário, informações 

à Secretaria de Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT.

Após, encaminhe-se cópia desta decisão ao endereço eletrônico 

dca@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento, conforme solicitado no Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux, da CGJ/MT.

Após o registro das informações pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação, a parte autora deverá acessar o sítio eletrônico do PJMT por 

meio do link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” a coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo, quando, então, o sistema alertará a 

seguinte mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo. Deseja emitir sua guia?”, momento em que o advogado ou a 

parte emitirá a guia para o devido pagamento.

Adimplida a primeira parcela ou decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos para análise e deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 101833 Nr: 2572-47.2019.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Siqueira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilde Minikoski Carvalho, Antonio José Cruz 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2572-47.2019.81.0044 (Código 101833)

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por JOSÉ 

CARLOS SIQUEIRA DE CARVALOR em face do EVANILDE MINIKOSKI 

CARVALHO e ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ CARVALHO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Ocorre que em detida análise à inicial, verifica-se que o requerente deixou 

de constar o valor atribuído a causa, elemento essencial para a 

complementação dos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil.

Deste modo, intime-se a parte requerente para, nos termos do artigo 321 e 

artigo 292, do Código de Processo Civil, emendar a inicial, a fim de indicar 

o valor da causa, apresentar comprovante de residência e comprovar o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 456 

da C.N.G.C., verbis:

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição. 

(...)

 § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do 

advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma 

prescrita em lei”.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 10934 Nr: 89-69.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gilberto de Oliveira - 

OAB:133404/SP, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Luiz Soares 

Leandro - OAB:101.959/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max 

-Procuradora Federal -INSS - OAB:3.779-MT

 Processo nº 89-69.2004.811.0044 (Código 10934)

Visto,

Em atenção ao entendimento consolidado pelo acórdão de fls. 171/179, 

transitado em julgado às fls. 74, oportunizo à parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cálculos de cumprimento de 

sentença na forma determinada, sob pena de arquivamento dos autos.

Após, com os cálculos, intime-se a autarquia executada para que 

manifeste-se no mesmo prazo acima assinalado.

Com isso, façam os autos conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1182 Nr: 576-49.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilde Minikoski Carvalho, Antonio José Cruz Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Jackeline Correa da 

Costa Martins - OAB:7980-E/MT, Breno Augusto Pinto de Miranda - 

OAB:9779, Elarmin Miranda - OAB:1895/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e, 

consequentemente, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pela exequente, na importância de R$ 

44.183,85 (quarenta e quatro mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e 

cinco centavos) (fls. 841). Sem prejuízo, com fundamento no artigo 26, do 

Estatuto da OAB, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, acoste aos autos documento hábil a demonstrar a anuência do 

causídico Homero Amilcar Nedel acerca do presente cumprimento de 

sentença, bem como requeira o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento da inicial.À secretaria para que retifique a capa dos autos, 

fazendo constar corretamente a qualificação das partes, considerando o 

pedido inicial de cumprimento de sentença e inversão de polos.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 
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2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1770 Nr: 434-16.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cazarim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Código 1770.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de SEBASTIÃO CAZARIM, CPF: 024.575.639-68, 

pessoa natural, em que a parte exequente pugna seja solicitada as últimas 

declarações de renda.

Verifica-se dos autos que foram empreendidos esforços necessários no 

sentido de se tentar o recebimento do crédito existente junto à parte 

executada, restando infrutíferas todas as diligências, tornando-se 

temerosa a atual situação de insatisfação do crédito da exequente, razão 

pela qual deve prosperar o pedido de informações relativas às últimas 

declarações de renda do executado.

Deste modo, DEFIRO, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca da ultima declaração de renda.

Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

Juntadas as informações, intime-se o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 741-37.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Teresinha Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Fundo Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255/MT, Fernanda Pontes de Andrade - OAB:19429/O, RENNAN 

PAIVA DA SILVA CAMPOS - OAB:25690/O, Ruth Cardoso Ribeiro 

dos Santos - OAB:10350/O

 Considerando que a Paranatinga-PREV deteve tempo suficiente para 

análise dos documentos, bem como apresentação de manifestação, 

determino que esta seja intimada para que no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias apresente manifestação aos cálculos, sob pena de seu 

silêncio importar a homologação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56855 Nr: 2335-86.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 56855

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 118/120.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do CPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57115 Nr: 2514-20.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TONDORF 

NASCIMENTO - OAB:23266/O

 Processo nº 2514-20.2014.811.0044 (Código 57115)

VISTO,

Analisando o presente feito, verifica-se que o requerido informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida às 

fls. 51/53, sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a possibilitar 

a retratação do aludido decisum (fls. 97/100).

Inicialmente, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 No mais, certifique a secretaria quanto a eventual efeito suspensivo no 

agravo de instrumento, bem como o seu julgamento.

Quanto ao pedido de fls. 61/64, em atenção ao artigo 9º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a Fazenda Pública Estadual, para que 

manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com as informações, façam os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 1053-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Verdes Campos Ltda, Irene Teresa 

Gollin, Dário José Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51853.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema DOI.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e DOI.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30086 Nr: 525-81.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLdRFG-M, Adriana Aparecida Lima da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal do INSS - OAB:MAT. 1378646

 VISTO,

Considerando a aquiescência da parte exequente com a planilha 

apresentada pela autarquia executada (fls. 201/202), HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 196/197 e, por corolário, DETERMINO sejam expedidas as 

requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos 

do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da 

Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos 

necessários.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31178 Nr: 1613-57.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio M. V. Silva - Procurador 

Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31178.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema InfoJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e 

InfoJud.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31999 Nr: 242-24.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Vilela de Moraes, Dalva Gonçalves Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nicola Quirino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 242-24.2012.811.0044 (Código 31999)

Defiro o pedido de fls. 256.

Intime-se a advogada Bertolina Alves de Lima para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte procuração referente à habilitação das herdeiras, além 

de seus documentos pessoais.

Após, expeçam-se os formais de partilha na forma determinada na 

sentença de fls. 254/255.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32425 Nr: 667-51.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge José Zamar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32425.

 DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - Sicredi, contra Jorge José Zamar Neto.

À fl. 157 o requerente pleiteia pela realização de busca via RenaJud, 

InfoJud, bem como inclusão do requerido ao SERASA e ao SPC.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud e 

InfoJud.

Contudo, a fim de que possa eventualmente obter maior êxito para 

recebimento da divida DEFIRO o pedido de inclusão do CPF dos 

executados ao cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASA e 

SPC.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51541 Nr: 747-78.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51541.

VISTO,

INDEFIRO o pedido de fls. 54, tendo em vista que a parte interessada deve 

indicar onde o requerido bem se encontra.

INTIME-SE a parte exequente para que em 15 (quinze) dias, apresente 

endereço que se possa encontrar o bem.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20509 Nr: 1966-39.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elano Carmo Silva, Leandro Carmo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20509.

 DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pelo BANCO BRADESCO S/A, contra ELANO CARMO SILVA E 

OUTRO.

Às fls. 136/137 o requerente pleiteia pela realização de busca via 

RenaJud, e expedição de oficio à DRF.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud, RenaJud. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud e 

expedição de oficio à DRF.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60059 Nr: 544-48.2015.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 
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Vilasboa - OAB:40.676/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60059

VISTO,

 Trata-se de incidente de restituição de bem apreendido.

Em síntese, conforme se depreende dos autos a restituição do bem foi 

deferida, porém até a presente data o objeto não foi entregue ao 

requerente.

Assim, intime-se o requerente para que se dirija até a Delegacia de Policia 

Civil de Gaúcha do Norte/MT para a retirada do bem, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de perdimento.

Havendo a restituição do bem, arquivem-se.

Por outro lado, havendo a dissidia do requerente, desde já decreto o 

perdimento do bem em favor da União e determino vistas ao Ministério 

Público para manifestar-se acerca da sua destinação.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58644 Nr: 3472-06.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva, Luci Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58644.

 DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - Sicredi, contra Adriano da Silva e Luci Aparecida da 

Silva.

À fl. 99 o requerente pleiteia pela realização de busca via RenaJud, 

InfoJud, bem como inclusão do requerido ao SERASA e ao SPC.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud e 

InfoJud.

Contudo, a fim de que possa eventualmente obter maior êxito para 

recebimento da divida DEFIRO o pedido de inclusão do CPF dos 

executados ao cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASA e 

SPC.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58370 Nr: 3301-49.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima da Silva Nogueira Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Processo nº 3301-49.2014.811.0044 (Código 58370)

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 124v/125, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69301 Nr: 1381-69.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima & Cia Ltda -EPP, João 

Carlos de Lima, Sérgio Probst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 571381-69.2019.811.0044 (Código 69301)

Considerando que é de conhecimento geral que o Correio não realiza 

entrega de correspondências na cidade de Gaúcha do Norte/MT, 

determino seja expedido mandado de intimação ao executado Sérgio 

Probst para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da 

penhora de valores realizada às fls. 62/68.

Intime-se a parte exequente para que recolha as custas relativas à 

expedição do mandado no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo para manifestação do executado, façam os autos 

conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 1668-32.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70050

VISTO,

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente às fls. 101/104, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72761 Nr: 2696-35.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Código: 72761.

VISTO,

 RECEBO a presente ação como cumprimento de sentença.

Destarte, DETERMINO seja a devedora intimada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

DEFIRO, o pedido de 174/175, intime-se o interessado JOSIMAR LOULA 

FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os memoriais de 

cálculos.

Por fim, PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT, bem como a inclusão do requerente JOSIMAR LOULA 

FILHO, no polo ativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77980 Nr: 1246-23.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranatinga Tur LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima, Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Joel Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17933/MT, GILBERTO LUIS ALMEIDA - OAB:7732

 Código 77980.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação da parte 

executada motivo pelo qual a exequente postula seja realizada a citação 

por edital (fls. 29).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, foi procedida 

diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de realizar a 

escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, CITE-SE o executado LOURIVAL FERREIRA LIMA, por edital, com 

prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para opor contestação.

Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

para funcionar nestes autos como curadora especial da parte executada 

(NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Por conseguinte, DEFIRO a citação por meio de Carta Precatória do réu 

MARCIO GRANADO MARTINS no endereço de fl. 373.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80991 Nr: 2754-04.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Henrique de Almeida Cardoso-ME, 

Willian Henrique de Almeida Cardoso, Mateus Menegat, Norion Menegat, 

Ana Paula Rocha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077 A

 Código 80991.

VISTO,

Considerando que a parte executada permaneceu inerte perante a 

proposta do exequente de fls.67/67vs, DEFIRO o pedido de expedição de 

mandado de avaliação do imóvel.

Sendo assim, intime-se o exequente para que providencie o pagamento 

das custas diligenciais, para que assim seja realizada avaliação do imóvel.

Feito isto, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado.

Com a entrega da avaliação do imóvel pelo Srº Oficial de Justiça, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de Janeiro de 2020.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81037 Nr: 2765-33.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Deus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à 

execução e, consequentemente, declaro extinto o feito, com resolução, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por 

corolário, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da execução. Certificado o trânsito em julgado, junte-se 

cópia da presente sentença aos autos em apenso e, após, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66215 Nr: 61-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66215.

 DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Banco Bradesco s/a, contra Marcos Douglas Pereira.

À fl. 52 o requerente pleiteia pela realização de busca via RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 20865 Nr: 2321-49.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC Lima Almeida Prado ME, Eduardo Sampaio 

de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto aos pedidos da parte exequente formulados às fls. 89/90, 

vislumbro que merece acolhimento parcial.

Assim, defiro apenas o pedido de inclusão do nome da parte executada 

nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito ora executado, 

devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas 

anotações (CPC, art. 782, §3º).

No tocante ao pedido de apreensão de CNH e passaporte, vejo que não 

merece guarida, pois entendo que as liberdades individuais garantidas 

constitucionalmente não podem ser mitigadas em nome da efetividade do 

processo, sob pena de regressão até o Direito Romano, onde a liquidação 

da dívida ocorria na forma de danos ao corpo do devedor, sua prisão ou 

escravidão.

Por fim, em relação ao item “c”, também não merece guarida, pois o cliente 

não tem um crédito propriamente dito em relação a administradora de 

cartões, ou seja, não possui haveres a receber,

No mais, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 220-92.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 112 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59204 Nr: 162-55.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Parreira de Moraes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 59204

VISTO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

intentada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda em face 

de Ricardo Parreira de Moraes Vilela, em que a parte autora pugna pelo 

prosseguimento da presente ação, com a realização de pesquisa dos 

bens do requerido através do sistema Infojud.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistema InfoJud.

 Por conseguinte, intime-se o autor para, em cinco (10) dias, requerer o 

que entender de direito, promovendo os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51514 Nr: 719-13.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adjaime Marcelo Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51514.

VISTO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

intentada pelo Banco do Bradesco s/a em face de Adjaime Marcelo Alves 

de Carvalho, em que a parte autora pugna pelo prosseguimento da 

presente ação, com a realização de pesquisa de endereços do requerido 

através dos sistemas BacenJud e Infojud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

paradeiro do requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 

informação pertinente.

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização do requerido, tal como com a negativa de eventual empresa 

em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para 

obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Sendo assim indefiro os pedidos de busca via sistemas BacenJud e 

InfoJud.

 Por conseguinte, intime-se o autor para, em cinco (10) dias, requerer o 

que entender de direito, promovendo os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73498 Nr: 2987-35.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Borges Camargo, Rosilene Francisconi Borges 

Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBJ Empreendimentos Imobiliários - EIRELI, 

Avelino Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Tondorf 

Nascimento - OAB:23.266-O/MT, Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT, Luiz 

Antonio Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT, Pedro Pereira de 

Souza - OAB:18038/E, Romaria Pereira da Costa - OAB:24305/MT, 

Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA DELA 

JUSTINA, para devolução dos autos nº 2987-35.2016.811.0044, Protocolo 

73498, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79674 Nr: 2087-18.2017.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda, Sonia Regina Soares 

Covolan, Aparecida de Fátima Baldesin Covolan, Berenice Arlete 

Louthcinovshy Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA DELA 

JUSTINA, para devolução dos autos nº 2087-18.2017.811.0044, Protocolo 

79674, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25203 Nr: 1235-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo, 

Fazenda Leonardo Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corrêa da Silva - 

OAB:88337/SP, Gabriel Felicio Giacomini Rocco - OAB:246281/SP, 

Ronaldo de Lima Croce - OAB:211863/SP, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para no o 

prazo de 15 (quinze) dias para indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, nos termos do art. 465, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53415 Nr: 2616-76.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vangna Batista Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 53415.

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, em que o Município de Gaúcha do Norte-MT, 

pugna para que seja realizado bloqueio via RenaJud, em nome da 

executada Vagna Batista Dias, CPF: 967.002.621-00.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de veículos em nome da 

executada, utilizando-se do sistema RenaJud.

 Deste modo, DEFIRO o pedido de bloqueio via sistema RenaJud. Com o 

resultado intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias requerer 

o que entender de direito.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53187 Nr: 2392-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Cesar - ME, Antonio Pereira 

Cesar, Jucimara Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 53187.

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução de título extrajudicial, em que a parte exequente 

pugna pelo prosseguimento da presente, com a realização de buscas de 

bens passíveis de penhora do executado através do sistema BacenJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve a comprovação da 

citação dos executados.

Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente os 

executados foram citados e decorreu o prazo sem que este tenha 

realizado o pagamento do débito, bem como oferecido impugnação, é que 

poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. 

Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para 

empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema BacenJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar o endereço dos 

executados, no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 10 de Janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32229 Nr: 472-66.2012.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 Código 32229.

VISTO,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado à fl. 99/100.

Intime-se a parte peticionante para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolver os autos ao arquivo.

 Cumprido o requerido às fl. 99/100 ao arquivo definitivo.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 2080-02.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednalia Ferreira Lima Silva ME, Ednalia Ferreira 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50570.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema DOI.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e DOI.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 1631-10.2013.811.0044
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos David da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1631-10.2013.811.0044 (Código 52423)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de José Carlos David da Silva, em que a parte 

exequente pugna sejam solicitada as 3 últimas declarações de imposto de 

renda da parte executada (fl. 49/50).

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31847 Nr: 90-73.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Lucchesi Quintana, Antonio Quintana 

Rydlewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31847.

DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pelo Banco Bradesco S/A, contra Neusa Lucchesi Quintana e 

Antônio Quintana Rydlewski.

À fl. 74 o requerente pleiteia pela realização de busca via InfoJud, e 

expedição de oficio à DRF.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma informação 

pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud e 

expedição de oficio à DRF.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32168 Nr: 411-11.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32168.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de bens 

passíveis de penhora do executado através do sistema RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que já fora realizada busca via BacenJud, bem 

como oficiado a Receita Federal. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, RenaJud 

(fls. 68/69).

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20721 Nr: 2173-38.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Akira Matsuyuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Luza - OAB:14.059/MT, 

Mariana Calvo Caruccio - OAB:19412, Mauro Portes Junior - 

OAB:10772/MT, Pedro Emílio Bartolomei - OAB: 12.306-B/MT, Sandra 

R. Montanher Brescovici - OAB:7.366

 Código 20721.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pelo Banco do Brasil s/a, contra Roberto Carlos Akira Matsuyuki.

À fl. 164 o requerente pleiteia pela realização de busca via BacenJud, 

RenaJud e InfoJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma informação 

pertinente.

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema BacenJud, 

RenaJud e InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27144 Nr: 133-78.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrototal Comercial Agropecuária LTDA, Vitor 

Hugo Reginatto, João Batista Gonzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 133-78.2010.811.0044 (Código 27144)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual pugna 

que seja realizada a negativação do nome dos executados, através do 

sistema Serasajud, bem como seja procedida buscas de eventuais bens 

em nome do mesmo, através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 

(SREI).

Constata-se que esta magistrada ainda não possui cadastro no sistema 

SERASAJUD.

Deste modo, oficie-se ao SERASA/SPC para que, realize a inclusão do 

nome do executado ao Cadastro dos Inadimplentes, devendo tal 

negativação, ser mantida até o devido pagamento do débito, ou, então, até 

que seja extinta a execução, por qualquer motivo, conforme disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de buscas através do Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis (SREI) (fls. 82), exsurge-se dos autos que a fazenda 

exequente não juntou qualquer documento que ateste que tenha 

diligenciado previamente com vistas a localizar bens em nome da parte 

executada, em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante 

a possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Desta forma, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, indefiro o 

pedido de buscas de bens através do SREI.

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27615 Nr: 607-49.2010.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Aurélio Milanesi, Leonida Rothe Milanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléo Jonas Cezimbra Correa, Irene Cezimbra 

Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT, 

Mauro Portes Junior - OAB:10772/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:13.056/MT

 Código: 27615

VISTO,

 Trata-se de ação de interdito proibitório em que, resumidamente, foi 

interposta apelação contra a sentença proferida às fls. 289/292 e ao 

receber os autos em segunda instancia verificou-se que o CD-ROM de fl. 

236 encontra-se quebrado, tendo os autos retornado para as devidas 

providências.

 Pois bem.

Realizada busca nos backups armazenados nesta Vara, referente às 

audiências realizadas nos últimos anos com o fim de se realizar nova 

gravação do CD-ROM quebrado nada foi encontrado em relação à 

audiência realizada no dia 01/12/2015, a qual faz referencia à mídia de fl. 

236.

Oportunamente, consigno que naquele período esta magistrada não se 

encontrava lotada neste Juízo.

Assim, visando suprimir a falta intimem-se as partes para que digam se 

eventualmente possuem cópia da referida mídia e se positivo para que 

encarte aos autos.

Com a juntada ou sem a juntada da mídia, remetam-se os autos a Segunda 

Instancia para requererem o que entenderem de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28054 Nr: 1048-30.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Auto Peças Ltda, Terezinha Opolski 

Medeiros, Nilza Gema Opolski, Jani Glorinha Opolski Petterle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema 

BacenJud.Por outro lado, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, 

foi procedida diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de 

realizar a escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se 
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infrutíferas.Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o 

qual preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa 

a verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.Destarte, 

CITE-SE as executadas Nilza Gema Opolski e Jani Glorinha Opolski 

Petterle, por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para, querendo, 

opor embargos à execução fiscal.Se transcorrido o prazo in albis, 

NOMEIO, desde já, o defensor Público, para funcionar nestes autos como 

curadora especial da parte executada (NCPC, art. 72, II, segunda 

parte).Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga – MT, 13 de 

Janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31230 Nr: 1664-68.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Antonio Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Bezerra 

Fonseca - Procurador Federal MAT. 1873352 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1664-68.2011.811.0044 (Código 31230)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pelo Instituto Brasileiro do Meio 

ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em face de Vilson Antônio 

dela Justina , em que a parte exequente pugna sejam solicitada as 3 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada (fl. 50).

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 94292 Nr: 4236-50.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nersi José Kowalewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Código 94292

VISTO,

Ab initio, cumpra-se a decisão de fl. 89.

Cadastre a advogada constituída pelo réu no sistema Apolo.

Ante a apresentação de registro dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se.

 Sem prejuízo, manifeste-se o Ministério Público acerca do interesse em 

ofertar a suspensão condicional do processo ao indiciado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55789 Nr: 1592-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Passos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Código: 55789

VISTO,

 Trata-se de ação penal em que, resumidamente, foi interposta apelação 

contra a sentença proferida às fls. 282/300 e ao receber os autos em 

segunda instancia constatou a ausência da mídia de fl. 179, tendo os 

autos retornado para a devida juntada.

Pois bem.

Inicialmente foi realizada uma busca nos computadores e nas gavetas do 

Gabinete da Segunda Vara e da Secretaria da Segunda Vara, todavia a 

mídia não foi localizada.

 Em seguida, foi feita uma busca nos backups armazenados nesta Vara, 

referente às audiências realizadas nos últimos anos com o fim de se 

realizar nova gravação, porém nada consta em relação à audiência 

realizada no dia 11/06/2015, a qual faz referencia à mídia de fl. 179.

Oportunamente, consigno que naquele período esta magistrada não se 

encontrava lotada neste Juízo.

Assim, dê-se vista ao Ministério Público para que diga se possui cópia da 

referida mídia e se positivo para que encarte aos autos.

 Caso o Ministério Público não possua, intime-se a defesa para que ela 

diga se possui cópia da referida mídia e se positivo para que encarte aos 

autos.

Com a juntada ou sem a juntada, remetam-se os autos a Segunda 

Instancia para requererem o que entenderem de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59079 Nr: 90-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANAER PARANATINGA AERO AGRICOLA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 59079.

DECISÃO

VISTO,
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Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pelo Banco Bradesco s/a, contra Paranaer Paranatinga aero 

Agricola Ltda- Epp.

À fl. 53 o requerente pleiteia pela realização de busca via RenaJud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma informação 

pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 1332-62.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomeko Suzuki - ME, Tomeko Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1332-62.2015.811.0044 (Código 61768)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de Tomeko Suzuki- Me e Tomeko Suzuki, em que a 

parte exequente pugna sejam solicitada as 3 últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada (fl. 27/28).

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63516 Nr: 2124-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedra Diná Godoi Bezerra - ME, Pedra Diná 

Godoi Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63516.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de buscas de eventuais 

endereços dos executados através do sistema InfoJud, bem como 

expedição de ofícios afim de obter informações sobre o paradeiro do 

executado.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar a 

localização do requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou 

junto a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou 

obter alguma informação pertinente.

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de endereços, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas InfoJud, bem 

como a expedição de ofícios conforme requerido às fls. 43/44.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64426 Nr: 2543-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F VIEIRA FILHO ME, Luiz Francisco Vieira 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 Código 64426

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - Sicredi, contra L. F. Vieira Filho Me e Luiz Fernando 

Vieira Filho.

À fl. 103/104 o requerente pleiteia pela realização de busca via BacenJud, 

RenaJud, InfoJud, bem como inclusão do requerido ao cadastro de 

inadimplentes.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 
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a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma informação 

pertinente.

Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema BacenJud, 

RenaJud e InfoJud.

Contudo, a fim de que possa eventualmente obter maior êxito para 

recebimento da divida DEFIRO o pedido de inclusão do CPF dos 

executados ao cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASA e 

SPC.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72176 Nr: 2507-57.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanilso dos Santos Moura - ME, Givanilso 

dos Santos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72176.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema DOI.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e DOI.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75724 Nr: 231-19.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Facil Limitada, Cilene Maura Dias 

Pedroso, Alvaro Luiz Dal Ri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75724.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente, com a realização de bloqueio de possíveis 

veículos do executado através do sistema RenaJud, bem como consulta 

ao sistema DOI.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud. Deste modo somente se comprovado que 

efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, tal como com a 

negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se 

utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, 

poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou 

demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO os pedidos de busca via sistemas RenaJud e DOI.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 1745-17.2011.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leodomar José Bett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaer Administradora S/C Ltda, Aliança 

Administradora S/C Ltda, Pedro Severino da Silva, Geraldo Pinheiro Ferraz, 

Alzira Batista Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ventura de 

Olivera - OAB:230.146/SP, Giuliano Dél Tregio Esteves - 

OAB:139.971/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do autor para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 16824 Nr: 906-65.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que traga aos autos endereço hábil à citação/intimação 

do executado Jairo Dias Pereira.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 1605-51.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropar Comércio e Representações Ltda, 

Cleocir Bugoni, Ernandes Carlos do Nascimento, Paulina Alves de 

Carvalho, Elisane Laguião Bugoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Aires de Melo - 

OAB:11.761/CE, Alexandre Aguiar Maia - OAB:10.072/CE, Renia 

Bezerra Reis - OAB:31.371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para arguirem o impedimento do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, § 

1º, inc. I, II e III).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 2328-31.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto José Werlang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda, Irmãos 

Capuci Ltda, Elton Vinícius Capuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE BARBADO - 

OAB:14805-B, PAULA SILVA SENA CAPUCI - OAB:12.301/MS, 

Robinson Fernando Alves - OAB:8.333 OAB/MS, THAIS MUNHOZ 

NUNES LOURENÇO - OAB:19.974/MS, THIAGO NASCIMENTO LIMA - 

OAB:12486, Vladimir Rossi Lourenço - OAB:3.674 OAB/MS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes acerca da audiência de 

instrução em julgamento designada para o dia 12/02/2020 às 15h:00m.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32520 Nr: 761-96.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Antonio Tuzen, Vani Vanilda Tuzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado à parte autora para informar bens 

passiveis de penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 235-22.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 414-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUTRALE TRADING BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO MAURICIO 

JR - OAB:169.642-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA DELA 

JUSTINA, para devolução dos autos nº 414-53.2018.811.0044, Protocolo 

85856, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79033 Nr: 1773-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Margarida de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte Autora, para no prazo de 15 

dias, manifestar acerca da impugnação a execução..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 1216-56.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Miller Koening - 

OAB:22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Exequente para que se abstenha 

de realizar pedidos sem qualquer finalidade, sob pena de ser-lhe aplicado 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20865 Nr: 2321-49.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC Lima Almeida Prado ME, Eduardo Sampaio 

de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

Exequente, para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do 

prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89059 Nr: 2067-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL, para devolução dos autos nº 

2067-90.2018.811.0044, Protocolo 89059, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29203 Nr: 2201-98.2010.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barbara Anice Israel Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Nilce Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vazel Bispo da 

Silva - OAB:24606/O

 Processo nº 2201-98.2010.811.0044 (Código 29203)

VISTO,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado à fl. 102.

Intime-se a parte peticionante para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolver os autos ao arquivo.

 Decorrido o prazo sem manifestação, volvam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e cautelas de praxe.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17462 Nr: 1538-91.2006.811.0044

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josef Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. Pereira Netto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Costa Farias - 

OAB:2931-A

 Código 17462

VISTO,

Ab initio, DESARQUIVEM-SE os presentes autos.

Foi certificado que encontrava-se acondicionado no armário da secretaria 

o valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos).

De acordo com as anotações constantes no envelope esse cheque era 

para ser devolvido para o patrono do requerente, em razão de já constar 

nos autos o mesmo valor depositado a título de diligência do Oficial.

Compulsando os autos constatei à fl. 13 que realmente teve um depósito 

de diligência no mesmo valor.

 Assim, intime-se o patrono do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comparecer na secretaria e retirar o dinheiro.

Após, retornem os autos ao arquivo, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 15325 Nr: 1629-21.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lago da Silva, Rafael Pozzatti da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9.299/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Código 15325

VISTO,
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Ab initio, DESARQUIVEM-SE os presentes autos.

Foi certificado que encontrava-se acondicionado no armário da secretaria 

o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em cheque.

De acordo com as anotações constantes no envelope esse cheque era 

para ser devolvido para o patrono do exequente, em razão de já constar 

nos autos o mesmo valor depositado a título de diligência do Oficial.

Compulsando os autos constatei à fl. 48 que realmente teve um depósito 

de diligência no mesmo valor.

 Assim, intime-se o patrono do Banco Bradesco S/A para, no prazo de 10 

(dez) dias, retirar o cheque na secretaria, sob pena de o mesmo ser 

obstruído.

Decorrido o prazo e não o fazendo, proceda da forma que o cheque não 

possa ser utilizado/depositado.

Após, retornem os autos ao arquivo, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19817 Nr: 1283-02.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo José Catapan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Código 19817

VISTO,

Ab initio, DESARQUIVEM-SE os presentes autos.

Foi certificado que encontrava-se acondicionado no armário da secretaria 

o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

De acordo com as anotações constantes no envelope este valor seria 

para depósito de diligência.

Compulsando os autos verifico que o mesmo foi extinto.

 Assim, intime-se o patrono do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comparecer na secretaria e retirar o dinheiro.

Após, retornem os autos ao arquivo, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 20876 Nr: 2332-78.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalla Vechia & Santos Vechia LTDA-ME, 

Ademir Dalla Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da 

liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, 

XV, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH, passaporte e de bloqueio 

de cartão de crédito, de modo que DETERMINO a intimação da parte autora 

para pugnar o que entender cabível ao presente estágio processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 2495-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Becker, Ilário Júnior Fideski, Madalena Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonas Becker, Ingrid Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte autora para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO designada para 

o dia 31/01/2020 às 15h:00m, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66041 Nr: 3150-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chirlei Pires Feitoza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

patrono do Denunciado para apresentar memoriais finais, no prazo de 05 

dias, bem como manifestar acerca do retorno da Carta Precatória.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001241-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALFLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja citada a autarquia requerida INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por intermédio de sua 

procuradoria, para apresentar contestação, no prazo legal.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001463-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja citada a autarquia requerida INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por intermédio de sua 

procuradoria, para apresentar contestação, no prazo legal.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001310-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja citada a autarquia requerida INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por intermédio de sua 

procuradoria, para apresentar contestação, no prazo legal.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja citada a autarquia requerida INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por intermédio de sua 

procuradoria, para apresentar contestação, no prazo legal.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001213-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja citada a autarquia requerida INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por intermédio de sua 

procuradoria, para apresentar contestação, no prazo legal.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001314-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEOTONIO OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja citada a autarquia requerida INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por intermédio de sua 

procuradoria, para apresentar contestação, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001701-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOIZES BEZERRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

M B DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

o principal e seus acessórios ou nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 

6.830/80). Não havendo pagamento, nem oferecimento dos bens à 

penhora, proceda-se o arresto dos bens do devedor, tantos quantos 

bastem para garantir a Execução (art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo 

penhora ou arresto, proceda-se o registro independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 

14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Garantido o Juízo, poderá a parte executada oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Para o caso de 

pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, fixo os honorários em 

10% sobre o valor da conta final. Decorrido o referido prazo, os 

honorários serão arbitrados na forma do disposto no art. 20, §4°, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 09 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001704-52.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DE SOUZA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

o principal e seus acessórios ou nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 

6.830/80). Não havendo pagamento, nem oferecimento dos bens à 

penhora, proceda-se o arresto dos bens do devedor, tantos quantos 

bastem para garantir a Execução (art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo 

penhora ou arresto, proceda-se o registro independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 

14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Garantido o Juízo, poderá a parte executada oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Para o caso de 

pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, fixo os honorários em 

10% sobre o valor da conta final. Decorrido o referido prazo, os 

honorários serão arbitrados na forma do disposto no art. 20, §4°, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 09 de 

janeiro de 2019. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001668-10.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F A MARTINS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001668-10.2019.811.0044 VISTO, Recebo a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos necessários. Por corolário, expeça-se mandado 

monitório de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

pedido inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). Consigne-se que a parte ré 

poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001768-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNES PARANATINGA LTDA - ME (EXECUTADO)

PABLO CORDEIRO FERNANDES (EXECUTADO)

ANA PAULA APARECIDA GOMES CAMPOS (EXECUTADO)

UILTON GOMES CAMPOS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

o principal e seus acessórios ou nomear bens à penhora (art. 8º da Lei 

6.830/80). Não havendo pagamento, nem oferecimento dos bens à 

penhora, proceda-se o arresto dos bens do devedor, tantos quantos 

bastem para garantir a Execução (art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo 

penhora ou arresto, proceda-se o registro independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 

14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Garantido o Juízo, poderá a parte executada oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Para o caso de 

pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, fixo os honorários em 

10% sobre o valor da conta final. Decorrido o referido prazo, os 

honorários serão arbitrados na forma do disposto no art. 20, §4°, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE HENKEL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001651-71.2019.811.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de KARINE 

HENKEL, ambos devidamente qualificados nos autos. DETERMINO a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e 

cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novo Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse do réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Ainda, INTIME-SE o 

requerente, por intermédio de seu advogado. Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001814-51.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

JOSIMAR MARQUES BARBOSA (RÉU)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

Outros Interessados:

ARMINDA BASTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001814-51.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de cumprimento de sentença promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE PARANATINGA, objetivando a condenação do 

requerido para a disponibilização de consulta médica e demais 

tratamentos/procedimentos/avaliações/exames e medicamentos que se 

fizerem necessários ao restabelecimento total de sua saúde à paciente 

Arminda Basto da Silva. A Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 

2019, alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

de Várzea Grande, nos seguintes termos: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (destaquei). Dessa 

forma, a competência para processar e julgar o presente feito passou a 

ser da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já 

que envolve o fornecimento de medicamento, de forma continua, e o 

Estado de Mato Grosso nele figura como parte. Com essas 

considerações, determino a imediata redistribuição desta ação em favor 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Ciência ao Ministério Público Estadual. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001714-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001714-96.811.0044 VISTO, Trata-se de ação de ação 

declaratória de nulidade de ato jurídico, ajuizada por ANTÔNIO DE MELO 

em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU- SICREDI ARAXINGU, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Denota-se dos autos que o 

requerente compareceu aos autos pleiteando pela remessa dos autos à 1ª 

Vara desta comarca, para que seja reunida aos embargos à execução de 

nº 1000009-29.2020.8.11.0044 e n° 1000008-44.2020.8.11.0044 em que 

se discute o contrato objeto desta revisional (Ref. 27860497). É a síntese 

do necessário. I – DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA (prevenção) De 

elementar conhecimento que o CPC/1973 previa apenas duas espécies de 

conexão: aquela decorrente da identidade do objeto, assim entendido o 

pedido feito ao Estado-Juiz em face do réu, e aquela outra, em face da 

causa de pedir, essa conhecida como os fatos ou atos jurídicos 

invocados pelas partes. Não obstante, o novo Código de Processo Civil 

inovou ao tratar acerca do instituto da conexão, prevendo, também, em 

seu art. 55, § 3º, a reunião de todos aqueles processos que, se julgados 

separadamente, possam gerar risco de proferimento de decisões 

contraditórias ou conflitantes: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir: § 1º Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto 

no caput: I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento 

relativa ao mesmo ato jurídico; II – às execuções fundadas no mesmo título 

executivo. § 3º Serão reunidas para julgamento conjunto as ações que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

casos decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. 

Denota-se que a nova regra já era anteriormente defendida na obra de 

Humberto Theodoro Jr., o qual proclamava que: “A causa petendi, porém, 

nem sempre é um fato único, sendo comum encontra-la num conjunto de 

fatos coligados. Assim, o autor que pede a rescisão do contrato não 

cumprido invoca pelo menos dois fatos relevantes: o contrato (causa 

remota) e o inadimplemento (causa próxima). (...) Para haver identidade de 

causar, para litispendência e coisa julgada, é preciso que a causa petendi 

seja exatamente a mesma, em toda sua extensão (causa próxima e causa 

remota). Mas, para o simples caso de conexão, cujo objetivo é a economia 

processual e a vedação de decisões contraditórias, basta a coincidência 

parcial de elementos da causa de pedir, tal como se dá no concurso do 

despejo por falta de pagamento e a consignação em pagamento, em que 

apenas a causa remota é igual (locação)”. (in Curso de direito processual 

civil, vol. I, 47. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 208). A propósito, 

esse entendimento já vinha sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso desde a vigência da revogada lei 

processual civil: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR AFINIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO 

CONCEITO CONTIDO NO ARTIGO 103, DO CPC – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. O conceito de conexão previsto no artigo 103, do Código 

de Processo Civil encontra-se incompleto, porquanto não abrange as 

diversas hipóteses em que a reunião dos processos por conexão é 

recomendável, de modo que a doutrina majoritária e a jurisprudência tem 

dilatado o alcance da regra de conexão. Evidenciada a relação de 

afinidade entre as demandas propostas nos Juízos envolvidos, a conexão 

resultaria em uma maior celeridade e economia processual, evitando-se, 

ainda, o risco de decisões contraditórias”. (CC 54903/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015). Feitas tais considerações, 

tem-se que merece deferimento o pedido da parte autora.. De fato, 

exsurge-se dos autos que a presente ação é conexa com a execução de 

título extrajudicial nº 1001392-13.2018.8.11.0044 em que executa o mesmo 

contrato que embasa a presente ação declaratória de nulidade, em que, 

inclusive, já foram opostos embargos à execução que tramitam em 

c o n j u n t o  s o b  o  n º  1 0 0 0 0 0 9 - 2 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 4  e  n ° 

1000008-44.2020.8.11.0044. Dessume-se, pois, que diante de tais 

circunstâncias, há o risco de serem proferidas decisões conflitantes, 

caso as ações não seja reunidas. Ademais, importante salientar que 

aquela ação foi distribuída em 18.12.2018, enquanto esta foi protocolada 

em 26.11.2019, motivo porque, segundo a regra do art. 59, do CPC, aquele 

juízo tornou-se prevento. Aliás, importante mencionar, ainda, que a matéria 

aqui discutida – conexão – é de ordem pública, motivo porque deve ser 

analisada ex officio, consoante já pontuou a jurisprudência pátria: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Alienação 

fiduciária Decisão que rejeitou a exceção de incompetência na qual se 

arguiu conexão, sob o fundamento de que a matéria deve ser objeto de 

preliminar de contestação. A conexão é matéria de ordem pública, 

podendo ser alegada a qualquer tempo e ser reconhecida até mesmo de 

ofício. Ação revisional de contrato anteriormente proposta Necessidade de 

reunião dos processos Medida de segurança jurídica a evitar julgamentos 

contraditórios e garantir a economia processual Reforma da decisão 

Agravo provido”. (TJSP, AI 02198106020128260000, 25ª Câmara de 

Direito Privado, j. 30.01.2013, Rel. Des. Hugo Crepaldi). Desta feita, 

conexas as ações, o caso é de determinar a reunião dos feitos, na forma 

do art. 55, § 3º, do NCPC, o qual, repita-se, dispõe que “serão reunidas 

para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles”. Diante de todo o exposto, em face da 

conexão entre a presente ação com aquela de nº nº 

1001392-13.2018.8.11.0044, declino da competência para julgar este feito 

e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à 1ª Vara desta 

comarca de Paranatinga/MT para seu devido processamento e julgamento. 

Baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELI DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001856-03.2019.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001854-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSDETE GOMES CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001854-33.2019.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001804-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CAITANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

IZAULI EVARISTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001242-32.2018.811.0044 VISTO, Defiro o pedido de Ref. 

26688725 e, consequentemente, cancelo a audiência de conciliação 

designada pelo CEJUSC. Prosseguindo, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à 

contestação e documentos de Ref. 24605092, em cumprimento ao 

disposto de art. 338, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001586-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001586-76.2019.811.0044 VISTO, Cuidam os presentes 

autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

BANCO BRADESCO, em desfavor de VALMIR SILVA FERREIRA, com base 

no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Narra a inicial que o requerido realizou 

junto ao requerente contrato de financiamento para aquisição de um 

veículo caminhão VOLVO FH 440, cor branca, chassi 

9BVAS02C3AE762307, placa ABV 5300, Renavam 22973666 Afirma que 

a parte requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o 

pagamento das parcelas vencidas e, que, embora tenha sido notificada 

extrajudicialmente, manteve-se em mora. Com a petição inicial vieram cópia 

do contrato de alienação fiduciária, comprovante de notificação, dentre 

outros documentos. I – DA TUTELA ANTECIPADA Analisando os autos, 

observo que o contrato anexado com a inicial traz em seu bojo o pacto de 

alienação fiduciária do bem descrito na peça inaugural, autorizando dessa 

maneira a sua busca e apreensão. Por sua vez, a parte ré encontra-se 

constituída em mora por força da notificação extrajudicial, não tendo 

tomado nenhuma providência para adimplir o débito. Assim, comprovada a 

mora, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. Por 

consequência, determino a expedição de mandado busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar. Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se a parte requerida para, 

querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, podendo, 

ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida liminar, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 

3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada 

pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). Cientifiquem-se eventuais avalistas e 

expeçam-se mandados necessários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001834-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE FERNANDES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001834-42.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais 

e morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por 

GLEIDE FERNANDES MACHADO em face de ENERGISA MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, narra o 

requerente que em razão da instabilidade da energia elétrica em sua 

residência, passou a sofrer com várias oscilações que culminaram na 

queima total de todos os aparelhos eletro eletrônicos, chuveiro, micro 

ondas, geladeira, tv, entre outros. Nesse sentido, pugna pela concessão 

de tutela de urgência para o fim de determinar à requerida a realização de 

serviços de reparo e manutenção necessários a UC 6/2054890-5. É a 

síntese do necessário. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA. De elementar 

conhecimento que a tutela de urgência é medida cabível quando houver 

prova inequívoca da verossimilhança das alegações da requerente, 

conforme exigência do art. 300, do Código de Processo Civil. Assim, quis o 

legislador que a antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada 

à plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Apenas naqueles 

casos em que a parte requerente pudesse demonstrar, através de prova 

inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se 

autorizaria ao juiz pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da 

causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da 

qualidade das alegações iniciais. Incumbe à parte autora, ainda, 

demonstrar que o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de 

difícil ou impossível reparação. A despeito dos substanciosos argumentos 

trazidos pela requerente em sua súplica inicial, vislumbro, em perfunctória 

análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, com a 

plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais autorizativos de 

concessão da medida pleiteada initio litis. Pugna a requerente, em tutela 

antecipada, que a requerida restabeleça o fornecimento de energia, além 

da manutenção do serviço de forma adequada pela empresa ENERGISA. 

Assim, analisando os autos em cognição sumária, verifico que neste 

momento estão presentes os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada pleiteada. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo torna-se visível com a efetiva falta de energia, eis que a 

requerente encontra-se privada injustamente de serviço essencial, bem 

como a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica 

durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano 

irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço 
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essencial e inarredável, ainda que prestados sob qualquer circunstância. 

A propósito, trago a colação arestos jurisprudenciais, por meio dos quais 

os tribunais pacificaram o entendimento ao julgar casos semelhantes. 

Senão vejamos: “(...) 1. A concessão de medidas liminares se insere no 

âmbito da livre convicção motivada do julgador, cabendo ao tribunal 

analisar o acerto ou o desacerto das decisões e reformá-las tão somente 

diante de manifesta nulidade, ilegalidade, abusividade ou teratologia. 

Valendo-se o magistrado singular das provas apresentadas para delas 

extrair os pressupostos legais ao deferimento da medida, forte na 

regulamentação da ANEEL e na orientação jurisprudencial que apregoa 

ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de 

débitos pretéritos, ainda que originados de fraude no medidor de consumo 

(fumus boni iuris), bem assim na essencialidade do serviço (periculum in 

mora), inexiste mácula merecedora de revisão. (...)” (TJGO, Ação Civil 

Pública (L.E.) 5310505-70.2017.8.09.0000, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO 

FRANCO, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/04/2018, DJe de 18/04/2018). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DEFERIMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. 1. O 

agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela 

qual deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou 

decidido no ato judicial atacado. 2. O deferimento de tutela provisória, 

cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, 

condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade 

do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, conforme normatiza o artigo 300 do CPC. 3. A 

probabilidade do direito, a princípio, está presente, porque o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido da ilegalidade do 

corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de 

inadimplemento de débito não atual. 4. Constatada a hipótese de 

descontinuidade de serviço público de caráter essencial, exsurge inegável 

a caracterização do periculum in mora necessário à concessão da tutela 

de urgência. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 

5019042-60.2019.8.09.0000, Rel. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 25/03/2019, DJe de 25/03/2019). Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial (protocolos das reclamações junto à concessionária de energia), 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão 

da liminar pleiteada. Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 

300, do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência vindicada. II – 

DA DEMAIS DISPOSIÇÕES Desta feita, defiro a antecipação dos efeitos da 

tutela e determino à requerida ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A realize reparo e manutenção no 

fornecimento de energia elétrica no imóvel objeto da demanda (UC 

6/2054890-5), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até determinação judicial 

em contrário. Outrossim, com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte requerida o 

encargo da prova. Prosseguindo, vislumbrando a possibilidade de decisão 

pelas próprias partes, determino a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta comarca. 

Por conseguinte, cite-se o requerido, com a faculdade do art. 212, § 2º, do 

CPC, para que compareça à audiência a ser designada, acompanhada de 

seus respectivos causídicos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ainda, em relação à parte requerida, consigne que a própria deverá 

apresentar contestação, no prazo previsto no art. 335, do CPC, sob pena 

de incorrer em revelia (CPC, art. 344). Havendo desinteresse pelo 

requerido na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º, do 

CPC). Por derradeiro, conste no mandado que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência prévia de autocomposição será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça culminando na aplicação 

de multa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000975-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANI HOLTZ MACEDO OAB - PR66843 (ADVOGADO(A))

ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO OAB - PR66284 (ADVOGADO(A))

NARAYANA DE FREITAS FURLANETTO OAB - PR66162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 100975-60.2018.811.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada por POLLI FERTILIZANTES 

INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA em face de ANTONIO ROBERTO 

PINTON JUNIOR e JOSÉ ADRIANO PINTON, todos devidamente qualificados 

nos autos. Tentada a citação Do requerido Antonio Roberto `Pinton Junior, 

esta restou infrutífera, tendo em vista informações de que estaria viajando 

para a cidade de Canarana/MT (Ref. 25340058). Com essa informação, o 

exequente pleiteia a realização de citação por hora certa do executado, 

bem como a realização de arresto nas contas do executado como forma 

cautelar para o cumprimento da obrigação (Ref. 26382332). I – DA 

PENHORA ONLINE COMO FORMA DE ARRESTO. De elementar 

conhecimento que, em matéria de execução, a lei processual civil passou 

a privilegiar institutos que garantem o recebimento daquilo que é de direito 

e foi reconhecido como devido ao credor, sem ocasionar, entretanto, 

detrimento ao contraditório e à ampla defesa. Entre as medidas adotadas, 

merece destaque a possibilidade de arresto eletrônico de valores via 

sistema Bacenjud, antes mesmo de se perfectibilizar a citação do devedor, 

de modo que ativos financeiros sejam constritos cautelarmente em contas 

da parte executada até que ocorra a citação e esse bloqueio se 

transforme em penhora, consoante a boa jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça nos ensina. Não obstante, para alçar a tal mecanismo, 

necessário que a parte credora comprove dois requisitos essenciais do 

arresto: (a) a ausência do executado em seu domicílio; (b) a existência 

visível de bens penhoráveis. Ocorre que, no caso dos autos, não há 

comprovação de que o exequente esgotou os meios judiciais e 

extrajudiciais com vistas a localizar o endereço do exequente, tanto é que 

pleiteia a citação do executado por hora certa, no mesmo endereço 

anteriormente informado nos autos. Logo, o pleito aventado não comporta 

deferimento. À guisa de ilustração, traga à baila os seguintes arestos: 

“ A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O .  E X E C U Ç Ã O  D E 

HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. ARRESTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 

DE PENHORA ON LINE. Para que seja realizada a pré-penhora deve haver 

comprovação nos autos de diligências frustradas para a localização do 

devedor para citação. No caso, confirma-se a decisão que indeferiu o 

arresto prévio por não haver notícia de tentativa de cumprimento da 

citação e, por conseguinte, de localização da executada por parte da 

exequente”. (TJRS, AI 70064487044, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos 

Cini Marchionatti, j. 27.05.2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO VIA SISTEMA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. Apesar de ser possível o 

arresto mesmo antes da citação, por analogia ao art. 655-A do CPC, 

necessário sejam esgotados os meios para localização do devedor, antes 

de determinar a medida extrema de penhora via Sistema Bacenjud, a fim 

de se assegurar o contraditório e a ampla defesa. Agravo desprovido”. 

(TJDFT, AGI 20150020329727, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde 

Santana, j. 02.03.2016). Este é o entendimento firmado pelo Tribunal de 

Justiça Matogrossese: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA ONLINE ANTES DA 

CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – IMPRESCINDIBILIDADE – 

PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – 

INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS 

REJEITADOS. Apenas o executado validamente citado que não pagar nem 

nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros 

bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena 
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de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes do STJ. 

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de 

todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões 

de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de 

declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco 

para reexame de matéria já decidida. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) Desta feita, indefiro 

o pedido de penhora online antes da citação, eis que imprescindível a 

citação dos executados para tal celeuma. II – DA CITAÇÃO POR HORA 

CERTA Exsurge-se da certidão do oficial de justiça que a esposa do 

executado Antônio Roberto Pinton Junior informou que este encontrava-se 

viajando para a cidade de Canarana/MT e que deveria seguir em viagem, 

devendo retornar no final do mês de novembro. Acerca do tema 

relacionado à citação por hora certa, colaciono o seguinte julgado, vê-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA 

CERTA. É cabível a citação por hora certa se preenchidos os requisitos do 

art. 227 do CPC. Não é necessário que o Oficial de Justiça declare 

expressamente a suspeita de ocultação, bastando que mencione todas as 

tentativas de realização do ato. A ausência de resposta aos avisos 

deixados pelo meirinho corrobora a suspeita de ocultação. Agravo de 

instrumento desprovido. (...) (TJ-RS - AI: 70052186624 RS, Relator: Jorge 

Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 24/04/2013, Sétima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2013)” Conforme se 

depreende dos autos, há suspeitas de que o executado esteja se 

ocultando do ato citatório, além de que, conforme informado, este voltaria 

de viagem no final do mês de novembro de 2019. Posto isto, defiro o 

pedido de citação por hora certa, sendo que tal desiderato deverá ser 

certificado pelo Srº Oficial de Justiça diligente. Assim, expeça-se novo 

Mandado para a Citação do executado Antônio Roberto Pinton Junior no 

mesmo endereço informado pelo exequente, consignando-se que caso o 

Oficial de Justiça não logre êxito em citar o executado no referido 

endereço pelo fato dela estar ocultando-se, fica desde já, autorizada a 

intimação por hora certa, nos termos do artigo 252, do CPC. Atente-se a 

secretária para o cumprimento do exposto no artigo, 254 do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000632-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR JERONIMO DE MENESES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLA DA SILVA DE MENESES (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000632-30.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Tratam-se os 

presentes autos de ação de execução de alimentos ajuizada por EDGAR 

JERONIMO DE MENESES em face de TAYLA DA SILVA DE MENESES, 

todos devidamente qualificados nos autos. Determinada a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

comarca para tentativa de auto composição, foi realizado acordo entre as 

partes (Ref. 26704957). Os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. As partes postulam pela homologação do acordo entabulado em 

sede da audiência de conciliação, o qual dispõe acerca da exoneração 

dos alimentos devidos, considerando a maioridade atingida pela parte 

requerida. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as 

partes e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade 

da justiça. Feitas às anotações necessárias e comunicações e, 

renunciado ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os 

mesmos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000960-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000960-91.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, Tratam-se os 

presentes autos ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por 

EUNICE KULAWARO em face do BANCO PAN, ambos devidamente 

qualificados. Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo 

visando por fim a presente contenda, requerendo, pois, a homologação da 

avença e a extinção do feito (Ref. 2795189) Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o 

direito das partes são disponíveis e seus respectivos procuradores 

possuem bastantes poderes para transigirem. Assim, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, e via de consequência, julgo extinta a presente ação, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC. 

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. Sem 

custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, CPC). 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000849-73.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Cuidam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por JOSÉ APARECIDO 

GONÇALVES contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, foi determinado à autora 

a emenda à inicial a fim de que trouxesse aos autos documentos idôneos 

capazes de comprovar a hipossuficiência. Após, comparece a autora aos 

autos, extemporaneamente, pleiteando a suspensão do processo para 

habilitação dos herdeiros, justificando a ocorrência do óbito do autor (Ref. 

26054030). É a síntese do necessário. Apesar do requerimento 

apresentado pelo autor, este não trouxe aos autos a certidão de óbito 

para o deferimento do pedido de suspensão, tampouco cumpriu com a 

determinação de emenda à inicial. Destarte, não se mostra arrazoado o 

prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo sua extinção 

medida cabível. Diante do exposto, considerando o não atendimento 

quanto a determinação de emenda pela parte autora, indefiro a inicial, com 

fulcro nos artigos 102 e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 
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485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo 

Códex Legal. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente 

sentença e, em nada sendo pleiteado pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos, com observação das formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro 

de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001266-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BORGES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001266-26.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Tratam-se os 

presentes autos ação ordinária ajuizada por RONALDO BORGES 

MARQUES em face de ENERGISA ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que as partes entabularam 

acordo visando por fim a presente contenda, requerendo, pois, a 

homologação da avença e a extinção do feito. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o 

direito das partes são disponíveis e seus respectivos procuradores 

possuem bastantes poderes para transigirem. Assim, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, e via de consequência, julgo extinta a presente ação, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC. 

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. Sem 

custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, CPC). 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000172-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA FATIMA KAIPPER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000172-43.2019.8.11.0014 VISTO, Cuida-se de retificação 

de registro civil intentada por ANGELICA FÁTIMA KAIPPER, devidamente 

qualificada nos autos. Narra a autora, em breve síntese que na 

oportunidade de seu registro civil, foi registrada com o seguinte nome e 

sobrenome: ANGÉLICA FÁTIMA KAIPPER. Ocorre que, quando fora 

solicitar a segunda via da certidão de nascimento foi surpreendida com a 

informação de que ela também possuía o sobrenome paterno “Silva” no 

livro de registro, constando Angélica Fátima Kaipper Silva. Por essas 

razões, pleiteia a retificação de seu assento de nascimento para 

expressar a verdade real quanto ao seu nome, fazendo constar Angélica 

Fátima Kaipper, excluindo em definitivo o sobrenome “SILVA”. Com a inicial 

vieram os documentos. Instado a se manifestar, o parquet à Ref. 

25818314 trouxe aos autos as certidões negativas da Justiça do Trabalho, 

do Tribunal de Justiça - 1º e 2º Graus, da Polícia Federal e do TRF 1ª 

Região, certidão negativa de Protesto e a declaração, versando sobre a 

impossibilidade de se obter as certidões negativas em nome de ANGÉLICA 

FÁTIMA KAIPPER SILVA, posto que os sistemas exigem o número do CPF. 

Citado por edital terceiros interessados e o requerido, o qual é falecido, 

este se fez representado pela curadora especial, a qual apresentou 

contestação por negativa geral de forma oral. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Vale ressaltar, 

de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, 

desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de 

forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Isso 

porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (NCPC, art. 373), é o 

juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil. III – MÉRITO. De elementar conhecimento que o art. 1.593, 

do Código Civil prescreve que o parentesco é natural ou civil, havendo, 

portanto, a possibilidade de estabelecimento do parentesco por meio de 

outros vínculos, distintos da consanguinidade, de modo a se prestigiar o 

afeto como base das relações familiares. Inicialmente, destaco que a ação 

de retificação de registro civil de pessoas naturais, ainda que para fins 

previdenciários e de competência da justiça estadual.[1] De fato, o 

procedimento de retificação regulamentado pelos arts. 109 a 113 da lei n. 

6.015/73 pressupõe a existência de erro quando da lavratura da segunda 

via de seu registro de nascimento. Na hipótese, diante dos fatos e 

documentos carreados aos autos, e possível perceber erro quanto a 

inclusão do sobrenome do genitor da requerente em seu registro de 

nascimento, porquanto na emissão da primeira via, não constou o 

sobrenome “Silva”, fato que deveria permanecer na solicitada segunda via 

do documento. Ora, vislumbra-se dos documentos careados pela autora 

que todos constam com Angélica Fátima Kaipper, sendo que nenhum deles 

fazem menção ao sobrenome “Silva”, de forma a se presumir que sua 

certidão de nascimento a priori emitida, também não fez constar o 

sobrenome paterno. Por outro lado, a inexistência de ações envolvendo o 

nome da autora, aliada às certidões negativas jungidas aos autos, 

evidencia a ausência de má-fé. Outrossim, o Ministério Público, manifestou 

favorável ao pedido formulado na petição inicial. IV – DISPOSITIVO. Diante 

do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil, julgo procedente a presente ação para atribuir ao nome da 

requerente o mesmo constante na primeira via de seu registro de 

nascimento e demais documentos colacionados aos autos, qual seja, 

nome e sobrenome Angélica Fátima Kaipper. Sem custas e honorários 

advocatícios, uma vez tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, 

promovido pelo Defensoria Pública Estadual acobertado pelo pálio da 

gratuidade de justiça. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao registro civil competente. Após, aguarde-se a manifestação 

das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos 

autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. 

Intimem-se e cientifiquem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito [1] (RESP 1194378/MG, REL. MINISTRO MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 15/02/2011, DJE 24/02/2011)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN PIRES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MULLER OAB - SC48669 (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-49.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE OLIVEIRA DE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, dos termos da r. decisão proferida nos autos e da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 08/10/2019 Hora: 

14:00 , devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR PEREIRA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

dos termos da r. decisão proferida no ID 24182329 e da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: Audiência de 

Conciliação- Conciliador Data: 25/11/2019 às 13h40min, devendo 

comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23695 Nr: 2470-11.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida David de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 2470-11.2008.811.0044 (23695)

Visto.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por Gisele 

Marostica de Oliveira em face de Aparecida David de Oliveira.

Analisando os autos, observo que em 25/10/2019 (fl. 93-verso) a parte 

exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 94.

Diante disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte exequente o abandona, é desprestigiar os processos 

que merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de dezembro de 2019.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000579-49.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR ANDRADE FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000666-68.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIR DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE ANDRADE GOMES OAB - MT26492/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Maria Gonçalves (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Defiro a gratuidade processual nos termos artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo 

de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, 

em razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias. 

Cite-se a parte requerida dos termos da presente ação para, querendo, 

contestá-la no prazo legal, cientificando-lhe que não contestada à ação 

serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente 

no país, ou seja, R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta 

centavos), devendo ser depositado na conta bancária informada na inicial 

em nome da genitora do infante até o dia 10 (dez) de cada mês, bem 
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como, fica o requerido responsável por 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias que os menores venham a ter, mediante 

apresentação de nota por parte da representante do menor. Intimem-se as 

partes para comparecerem à Audiência de Tentativa de Conciliação a 

realizar-se no dia 12/03/2020, às 17h30min. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Notifique-se o digno Ministério Público. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001363-89.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR LUCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - SP73788 (ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-88.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

POLLYANNA SOUZA SANTOS OAB - MT27502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 – Defiro, por ora, a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 3 - À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 

203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) Vindo a contestação, intime-se a parte 

autora para replicar, em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com 

a réplica for apresentado documento novo, intime-se a parte ré para 

manifestar-se a respeito, querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 

1º); 4 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o 

transcurso do prazo para apresentação de contestação e a audiência de 

instrução. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001381-13.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANNAINA ALVES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001374-21.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGAS SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001387-20.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINA PINTO GOMES ROSSATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001386-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2119 de 2710



DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001384-65.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CRESCENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001383-80.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001380-28.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY DE MARQUES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001382-95.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI SOKOLOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001416-70.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CAXIADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 
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antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização dos 

trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001400-19.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001429-69.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONGOLD PESQUISA MINERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZENI ZAGONEL STRAPASSON OAB - 943.954.971-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001423-62.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR NORONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001389-87.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CRESCENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001390-72.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WILLI KIRST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001394-12.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001401-04.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCO FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001402-86.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FISCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001412-33.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA & DE SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL VISTO. I – Expeça-se 

mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, com as 

advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou garantir 

a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de pagamento 

ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários advocatícios em 

10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001413-18.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DO ROCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Autos n. 1001413-18.2019.8.11.0023 VISTO. Diante do documento de fl. 

27627714, verifico que há pendências de documentos a serem 

apresentados a parte requerida. Sendo assim, constato que a parte autora 

não cumpriu com as exigências básicas na esfera administrativa, não 

havendo qualquer resistência pela parte requerida ao pedido da autora, 

não nascendo para autora a pretensão. Por fim, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze), quanto os motivos que 

levaram a não apresentação dos documentos requeridos na esfera 

administrativa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, 19 de dezembro de 2019. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001454-82.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 
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cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001447-90.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPITACIO BARBOSA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001452-15.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001453-97.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001450-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001448-75.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENIVAL MARTINS DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001446-08.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2123 de 2710



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001415-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR CARRARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001414-03.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIACAO AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001411-48.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001366-44.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CAMARGO DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001419-25.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001417-55.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALEBE FERREIRA BORGES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001421-92.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001422-77.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001420-10.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES LIMA & NOGUEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001430-54.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESEQUIEL ANANIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2125 de 2710



com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001404-56.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIO PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001406-26.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001440-98.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELISTA DE SOUSA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001418-40.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBPM SONDAGEM BRASILEIRA DE PESQUISA MINERAL EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001410-63.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001409-78.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J J RODEIO SHOW LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001403-71.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNITA BOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001395-94.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001408-93.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001399-34.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001405-41.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CATANHEDE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001396-79.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001397-64.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001407-11.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001393-27.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS REIS COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001391-57.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA EUNICE DE ARRUDA GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 

cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001392-42.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARIA DE CAMARGO MARTINS DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

VISTO. I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade 

requerida, com as advertências legais, com o prazo de pagamento em 
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cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura 

do termo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000664-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL PINHEIRO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000664-35.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MIZAEL 

PINHEIRO SOUSA Endereço: Travessa Bacuri, 51, Bela Vista, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. ADEMAR 

RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) advogado 

acerca da perícia médica designada para o dia 22/01/2020, a partir das 

13hs, com a Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste 

juízo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia designada, a parte deverá 

apresentar a(o) Perito(a) Médico(a) todos os exames e laudos que 

possuir, bem como os quesitos formulados pelas partes. Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Úrsula 

Neta Torres Mourão Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000792-21.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo MT 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000792-21.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: GILDA 

ALVES DE SOUSA Endereço: RUA MINISTRO CEZAR CALS, 814, CENTRO 

ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de 

Azevedo MT Endereço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 38, ALVORADA, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO da sentença proferida nos 

autos do processo acima identificado, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto 

de Azevedo-MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000395-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AKMIR KLEINUBING (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000395-59.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 40.801,09 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: FIAGRIL 
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Endereço: AV. AMAZONAS, 453S, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS AKMIR KLEINUBING 

Endereço: ESTRADA JOAÇABA, KM 40, LADO ESQUERDO, ZONA 

RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar o pagamento de 

1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Zona 

rural(Estrada Joaçaba – 40km), no prazo de 10(dez) dias, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-71.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000008-10.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIETNA MADEIRAS LTDA (REQUERIDO)

PEDRO BEZERRA PUGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73912 Nr: 2202-73.2015.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO MARAVILHA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23.419 - MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11.166/MT, 

José Carlos Menegatti - OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT-10.641

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para que requeira o que 

de direito, no prazo de lei, haja vista o decurso do prazo de suspensão 

pleiteado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69976 Nr: 3318-51.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA AUXILIADORA CARVALHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PAULO MENEGUELLO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória (São 

Gabriel-RS) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de 

averbação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76687 Nr: 435-63.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECON S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Bruno Machado Colela Maciel - 

OAB:16.760, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, FELIPE HASSON - OAB:42682, JOSÉ 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513-DF, MARCELO MIURA - 

OAB:19.847

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61365 Nr: 1246-62.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELIZARIO ARAUJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 

manifeste, no prazo de lei, quanto o retorno da Carta Precatória sem o 

devido cumprimento, em razão da insuficiência do endereço, juntada às 

fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82534 Nr: 561-79.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE-1: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Novo Progresso-PA) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão/citação.

FINALIDADE-2: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Terra Nova do Norte-MT) para intimação da parte requerida, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de busca 

e apreensão/citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85317 Nr: 2394-35.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC/S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGINIO ANTONIO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Colíder-MT) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão/citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81608 Nr: 3498-96.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NWRDS, ANTONIA FRANCISCA GALVÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12.758, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86929 Nr: 3567-94.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMLE, ICC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor 

Meirinho de fls.60, onde atesta que a citação dos requeridos e demais 

atos retaram frustrados em razão da não localização destes nesta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68191 Nr: 1838-38.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LIBORIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar do(a) advogado(a) da parte autora para, 

manifestar-se, sobre os termos da informação de fls. 107, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72657 Nr: 1421-51.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 
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MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BRAZ DE MATOS, ANTONIO 

ALMEIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10(dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Nova Canaã do Norte-MT) para intimação do requerido, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tj.mt.gov.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86072 Nr: 2973-80.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO DO VALE DO PEIXOTO/MT CISVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 01 (uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, 

no Bairro Centro, no prazo de 10 (dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69866 Nr: 3235-35.2014.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA PAIXÃO, JOSEFA ALVES DE 

ALBUQUERQUE PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Novo Progresso-PA) para citação/intimação da parte requerida, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 551-98.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JONATA DE OLIVEIRA, VILMAR 

CARLOS FAVERO, SALETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora para efetuar o pagamento de 1(uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Zona rural(Distrito União 

do Norte), no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de intimação da parte ré, com posterior remessa 

do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77949 Nr: 1245-38.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa, que expediu-se carta 

precatória para a Comarca de Sorriso-MT, para oitiva do denunciado e da 

vítima.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 1631-34.2017.811.0023

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO COELHO DA COSTA, ELZA LOURENÇO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLPHO BERNARDI NETO, DANIELE 

ADDOR ALVES CORREA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1631-34.2017.811.0023 código 84124

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VALDOMIRO COELHO DA COSTA e ELZA 

LOURENÇO DA COSTA

PARTE RÉQUERIDA: RODOLPHO BERNARDI NETO e DANIELE ADDOR 

ALVES CORREA BERNARDI

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos TERCEIROS, INTERESSADOS E 

CONFRONTANTES para que tomem conhecimento da presente ação.

RESUMO DA INICIAL: VALDOMIRO COELHO DA COSTA E ELZA 

LOURENÇO DA COSTA ingressaram com ação de Usucapião 

Extraordinária em face de RODOLPHO BERNARDI NETO e DANIELE 

ADDOR ALVES CORREA BERNARDI alegando que por si e seus 

antecessores mantém a posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição e 

com "animus domini" do imóvel situado na Rua Eurico Dutra, nº 155, Bairro 

Alvorada, Cidade de Peixoto de Azevedo, há mais de 28 anos. Requerem 

a procedencia da ação, para que seja concedido em sentença o dominio 

do imovel.
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 DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de ação de usucapião ajuizada por 

VALDOMIRO COELHO DA COSTA e ELZA LOURENÇO DA COSTA em face 

de RODOLPHO BERNARDI NETO e DANIELE ADDOR ALVES CORREA. 

Juntada matrícula (fls.44). Intimada a UNIÃO, manifestou não ter interesse 

na presente causa (fls.48). Intimada a FAZENDA ESTADUAL, manifestou 

pela remessa dos autos (fls.41). Carta Precatória “negativa” para citação 

dos Requeridos (fls.55/58). Extratos INFOJUD, SIEL e RENAJUD, indicam 

os seguintes endereços dos Requeridos: RODOLPHO BERNARDI NETO, 

Rua Padre Eustáquio, nº268, Cidade Jardim, Patrocínio – MG; Rua Elias 

Alves da Cunha, nº87, casa, Patrocínio-MG e Avenida Governador Parigot 

de Souza, nº198, apto.901, Zona 01, Maringá-Paraná. DANIELE ADDOR 

ALVES CORREA, Rua Estevão de Mendonça, nº525, apto.1001, 

Cuiabá-MT Diante do exposto, determino: I – Expeçam-se Cartas 

Precatórias para citação dos Requeridos na Comarca de Patrocínio-MG, 

Maringá-PR e Cuiabá-MT; II – Intime-se pessoalmente o Município de 

Peixoto de Azevedo, para caso queira, se manifestar sobre o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias; III – Remetam-se os autos a Fazenda Pública 

Estadual pelo prazo de 15 (quinze) dias; IV – Após, cumpridos todos os 

atos acima, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito; Peixoto 

de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2018. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 13 de dezembro de 2019

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73088 Nr: 1709-96.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO FERREIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1709-96.2015.811.0023 Código: 73088

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CITANDO: Denunciado(s): Adelino Ferreira Mesquita, Rg: 031706152006-4 

SESP MA Filiação: Maria de Lourdes Ferreira de Mesquita, data de 

nascimento: 20/05/1988, brasileiro(a), natural de Esperantinópolis-MA, 

solteiro(a), serviços gerais, último endereço informado: Avenida Buriti, QD. 

1, LT. 35 CS2, Cidade: Senador Canedo-GO, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA DENÚNCIA: O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor do citando, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo artigo 243 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Consta no Inquérito Policial nº 106/2015/DPJCPA/MT, que 

no dia 10/05/2015, por volta das 22h e 14 min, na Rua Ministro Cezar Cals, 

Bairro Centro Antigo, na Praça Central deste município, o denunciado 

serviu ou entregou, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a 

adolescente, bebida alcoólica.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Trata-se de denúncia ofertada 

pelo Ministério Público em desfavor de ADELINO FERREIRA MESQUITA, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 243 da Lei nº 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Presentes os 

requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais 

sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas 

e, ficando evidenciados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, 

RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6. Por consequência, com fundamento nos 

artigos 396, 396-A e 401, do CPP, determino que o acusado seja CITADO 

pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à 

acusação, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar até 8 (oito) testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Na impossibilidade da sua 

intimação pessoal, providencie-se a citação do réu por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal. 

Quando do cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça 

deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado constituir advogado. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se, citado, não constituir 

defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que 

patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 

396-A do CPP. Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do 

denunciado, buscando-se os registros nesta Comarca. Determino, 

ademais, que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 

Defiro os pedidos formulados pelo Promotor de Justiça à fl. 7. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de Azevedo, 24 de 

setembro de 2015. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edenilson Coelho Silva – 

Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 13 de dezembro de 2019.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72657 Nr: 1421-51.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BRAZ DE MATOS, ANTONIO 

ALMEIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória de 

citação (Nova Canaã do Norte-MT), mediante guia de recolhimento padrão 

disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74322 Nr: 2485-96.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHARLES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora para efetuar o pagamento de 1(uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Aeroporto, no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/penhora/intimação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92178 Nr: 2786-38.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. CALINOSKI COMERCIO ME, LUCAS CARNEIRO 

CALINOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P COSTA RAMOS VESTUARIO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Votuporanga-SP) para citação/intimação da parte requerida, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67297 Nr: 1125-63.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMT, CDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, quanto o retorno 

da Carta Precatória sem o devido cumprimento, em razão da notícia de 

falecimento do requerido, certificada à fl. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82160 Nr: 294-10.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOARES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, na impossibilidade de apresentar o laudo da perícia 

agendada às fls. 83, o douto perito reagendou para o dia 22.01.2020, a 

partir das 13hs, na sala multidisciplinar deste juízo, a realização da prova 

técnica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75501 Nr: 3276-65.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LISBOA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as informações lançadas às fls. 102, fica reagendada 

perícia médica para o dia 22.01.2020, a partir das 13hs, com o Dr. Marcelo 

Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Assim sendo, encaminho os autos à expedição para intimar as partes 

quanto a data agendada para realização da prova técnica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 629 Nr: 190-19.1997.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências, nos 

termos do artigo 422 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70783 Nr: 158-81.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para efetivo cumprimento do r. despacho de fls. 27, fica reagendada 

perícia médica para o dia 22.01.2020, a partir das 13hs, com o Dr. Marcelo 

Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Assim sendo, encaminho os autos à expedição para intimar as partes 

quanto a data agendada para realização da prova técnica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74694 Nr: 2719-78.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDRO GAME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para cumprimento do r. despacho de fl. 43, informo, em substituição, o 

médico Marcelo Rodrigues Del Papa - CRM/MT 8218, para atuar como 

perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

22.01.2020, a partir das 13hs, a se realizar na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74050 Nr: 2306-65.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA SAMUEL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para cumprimento do r. despacho de fl. 37, informo, em substituição, o 

médico Marcelo Rodrigues Del Papa - CRM/MT 8218, para atuar como 

perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

29.01.2020, a partir das 13hs, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36695 Nr: 2943-60.2008.811.0023

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY FABIANI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR ROBERTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CARVALHO 

MARTINS E SILVA - OAB:11206-B, ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação das partes para que se manifestem no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 325/328.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77659 Nr: 1062-67.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA ZANATTA 

RODRIGUES - OAB:27399/O, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418, 

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562/O

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa da decisão a seguir transcrita 

em resumo: Vistos, (...) Desta forma, determino a retirada da tornozeleira 

eletrônica, devendo o reeducando ser intimado para comparecer à Cadeia 

Pública e efetuar a devolução do equipamento. Oficie-se à Cadeia Pública 

cientificando-a desta decisão. Cientifique-se o reeducando quanto a 

obrigação em continuar a cumprir as medidas cautelares fixadas. 2. Com o 

trânsito em julgado (fl. 286), abra-se vista ao representante do Ministério 

Público e à Defesa do Acusado para fins do art. 422 do Código de 

Processo Penal Brasileiro. Em seguida, apresentadas as provas que 

pretendem produzir, voltem-me os autos conclusos para designação da 

Sessão de Julgamento, conforme prevê o artigo 423 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 3466-23.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA SEABRA DA SILVA, CLEANE SILVA 

DOS SANTOS, ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA, FABIO SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DE OLIVEIRA 

COSTA - OAB:13110, CARLOS ALBERTO BARROS FERREIRA - 

OAB:12374, ULISSES SOARES FERREIRA - OAB:13730

 FINALIDADE: intimar os advogados de defesa das denunciadas Valéria 

Seabra da Silva e Cleane Silva dos Santos da decisão a seguir transcrita 

em resumo: Vistos, (...) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 316 

e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, 1) REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FLS.143-145 dos Autos (APF - 

92964) em face da acusada CLEANE SILVA DOS SANTOS, 

concedendo-lhes a Liberdade Provisória mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP: I) 

Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades até o dia 10 (dez) de cada mês;

II) Proibição de se ausentar da Comarca de Manaus/AM por mais de 30 

(trinta) dias sem autorização judicial; III) Não portar quaisquer tipos de 

armas sem autorização da autoridade competente; IV) Não frequentar 

nenhum tipo de bar, boate ou congêneres ou festas;

V) Recolher-se em sua residência das 22h00 horas às 06h00 horas, salvo 

se estiver trabalhando e estudando, devendo esta situação ser informada 

ao Juízo; VI) Não adentrar em presídios, cadeias, com objetos não 

permitidos pela instituição; VII) Não praticar novos delitos; Expeça-se 

Alvará de Soltura, devendo ser certificado pela Secretaria e pela unidade 

prisional se por outro motivo não se encontra presa, e o Termo de 

Compromisso para o cumprimento das medidas cautelares fixadas, a ser 

assinado pela acusada. Na existência de mandado de prisão pendente no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, proceda a devida baixa. 

2) Considerando que a acusada CLEANE SILVA DOS SANTOS 

descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, é importante 

deliberar sobre o quebramento da fiança prestada pela acusada, uma vez 

que mudou-se sem informar o Juízo acerca do seu novo endereço, mesmo 

sendo ciente de que teria que se apresentar à Justiça. Desta feita, ficando 

demonstrado que a acusada praticou ato de obstrução ao andamento do 

processo, JULGO QUEBRADA A FIANÇA recolhida à fls.231vº, o que 

importa na perda de metade do seu valor, conforme prevê os artigos 341, 

inciso II e 343, ambos do Código de Processo Penal. O valor considerado 

perdido (metade da fiança) deverá ser utilizado para o pagamento das 

custas, despesas, taxas judiciárias, guias de oficial de justiça e eventual 

saldo remanescente destinado às instituições locais. Determino à 

Secretaria que: I – Oficie-se a Conta Única para vinculação da metade do 

valor de fls. 231vº; II – Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

cálculo das custas, taxas judiciais, despesas processuais e despesas do 

oficial de justiça; III – Expeçam-se alvarás em favor do TJMT, Oficial de 

Justiça e Estado de Mato Grosso, para o pagamento das custas e 

despesas processuais. 3) (...) 4) Expeça-se mandado de prisão em face 

de ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA, conforme decisão proferida nos 

autos em apenso (APF – Código 92964). 5) Em consonância com o 
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parecer ministerial, determino a realização de Estudo Psicossocial, no 

núcleo familiar onde encontram-se as adolescentes JENIFFER DOS 

SANTOS ARAUJO, KEROLAINE SANTOS DE ARAUJO e a infante EDILANE 

SANTOS DE ARAUJO, com a finalidade de averiguar quem é o 

responsável por sua criação, no prazo de 20 (vinte) dias. 6) Por fim, na 

existência de mandado de prisão pendente no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão do CNJ em face de CLEANE SILVA DOS SANTOS, 

proceda a devida baixa. 7) Intimem-se os advogados constituídos da 

acusada VALÉRIA SEABRA DA SILVA (fls. 281), VIA DJE, acerca da 

decisão de fls.283-284, bem como para que apresentem defesa, no prazo 

de 10 (dez) dias. 8) Intimem-se os advogados constituídos da acusada 

CLEANE SILVA DOS SANTOS (fls.299), VIA DJE, acerca da presente 

decisão, bem como para que apresentem defesa, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76246 Nr: 103-96.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZIO DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 103-96.2016.811.0023 código: 76246

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ELIEZIO DE SOUSA SILVA

CITANDO: Eliezio de Sousa Silva, Cpf: 03797467354 Filiação: Elias Gomes 

da Silva e Ana Maria de Souza, data de nascimento: 07/12/1989, 

brasileiro(a), natural de Paulo Ramos-MA, solteiro(a), garimpeiro, 

Endereço: Rua 03, S/n, Bairro: Jardim, Cidade: Matupá-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA DENUNCIA: O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos 

crimes previstos no artigo 306 do CTB. Consta no Inquérito Policial nº 

321/2015/DPA/MT, que no dia 23/11/2015, por volta das 10h00min, na BR 

163, Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado conduziu veículo 

automotor com a capacidade psciomotora alterada em razão da influência 

de alcool. Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, 

para ao final, ser condenado nos termos da Lei.

 DECISÃO/DESPACHO: Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

ELIEZIO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos como incurso nas 

sanções descritas nos termos da denúncia. CITE-SE o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, 

responda à acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, no máximo 

de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP. 

Quando do cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça 

deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado constituir advogado. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, será nomeado defensor público para oferecê-la, no 

prazo de 10 (dez) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 9 de dezembro de 2019.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81941 Nr: 138-22.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 138-22.2017.811.0023 Código: 81941

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CITANDO: Denunciado(s): Indiciado(a): Valdinei Souza Oliveira Filiação: 

Mauro Barbosa Oliveira e Rosa Leite de Souza Oliveira, data de 

nascimento: 24/02/1978, brasileiro(a), natural de São Domingos do 

Araguaia-PA, convivente, último endereço informado: Rodovia Br 163 - Km 

828 - Cx Postal 825, Bairro: São Francisco, Cidade: Sinop-MT, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA DENÚNCIA: O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor do indiciado, acima identificado, pela prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta no Inquérito 

Policial nº 07/2017/DPA/MT, que no dia 10/01/2017, por volta das 00h e 10 

min, na Rua do Comércio, Bairro Centro Antigo nesta comarca de Peixoto 

de Azevedo/MT, o denunciado conduziu veículo automotor em via pública 

com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DECISÃO/DESPACHO: VISTO. 1. Ante a existência de prova da 

materialidade e de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia 

ofertada em face de VALDINEI SOUZA OLIVEIRA, qualificado nos autos 

como incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia. CITE-SE o 

acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de 

Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 396-A, do CPP. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado Defensor Público 

para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos certidão de 

antecedentes criminais do(s) denunciado(s) desta Comarca. Determino 

sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do(s) acusado(s) 

no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no Instituto 

Nacional de Identificação Criminal. Comunique o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 2. Defiro os 

requerimentos formulados às fl. 06. Em razão da possibilidade de ser 

ofertada a suspensão condicional ao acusado mesmo que seja 

apresentada resposta, designo desde já audiência para esta finalidade 

para o dia 13/07/2017, às 15h20min. Determino que as certidões sejam 

anexadas aos autos antes da realização da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 23 de março de 2017. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edenilson Coelho Silva – 

Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 11 de dezembro de 2019.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa
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Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68847 Nr: 2394-40.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAISIO BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2394-40.2014.811.0023 Código: 68847

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CITANDO: Indiciado(a): Alaisio Barbosa Rodrigues, Cpf: 68737092200, Rg: 

2684095 SSP MT Filiação: Antonio Mariano Rodrigues e Antonia Fernandes 

Barbosa Rodrigues, data de nascimento: 27/04/1971, brasileiro(a), natural 

de Barra do Corda-MA, divorciado(a), garimpeiro, último endereço 

informado: Av. Rotary Internacional, 220 (Hotel Pioneiro), Bairro: 

Aeroporto, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA DENÚNCIA: O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor do indiciado, acima identificado, pela prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal. Consta no Inquérito Policial nº 252/2013/DMPJCPA/MT, que no dia 

19/11/2013, por volta das 18h e 30 min, na Rua Rotary Internacional, Bairro 

Aeroporto nesta comarca de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado, 

utilizando-se de arma branca - tipo faca - tentou ceifar a vida de Ivan 

Pereira, por motivo torpe, não alcançando o intento por circunstâncias 

alheias.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Trata-se de denúncia ofertada 

pelo Ministério Público em desfavor de ALAÍSIO BARBOSA RODRIGUES, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido em 19 de agosto de 

2013.Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as 

suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime 

e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade delitiva e os 

indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6.Por consequência, 

com fundamento nos artigos 396, 396-A e 401, do CPP, determino que o 

acusado seja CITADO pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta à acusação, podendo arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar até 8 (oito) testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Na 

impossibilidade da intimação pessoal, providencie-se a citação do réu por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se, 

citado, não constituir defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública para que patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida 

no § 2º do artigo 396-A do CPP. Junte-se aos autos a certidão de 

antecedentes criminais do denunciado, buscando-se nos registros desta 

Comarca. Determino, ademais, que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes do acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Comunique-se o recebimento desta denúncia ao distribuidor 

criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à 

Delegacia de Polícia local. Defiro os pedidos formulados pela Promotora de 

Justiça à fl. 6. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, 10 de julho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edenilson Coelho Silva – 

Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 11 de dezembro de 2019.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97338 Nr: 2135-69.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2135-69.2019.811.0023 Código: 97338

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CITANDO: Denunciado(s): Rafael Gonçalves de Oliveira, Cpf: 

06396041960, Rg: 8972223-3 SESP MT Filiação: Paulo Gonçalves de 

Oliveira e Sonia Jose de Oliveira, data de nascimento: 28/11/1986, 

brasileiro(a), natural de Nova Fatima-PR, convivente, pecuarista, último 

endereço informado: Sítio Alto Alegre, Bairro: Bairro do Areiao 0 Rural, 

Cidade: Congonhinhas-PR, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA DENÚNCIA: O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor do citando, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, “f”, por duas vezes, 

ambos do Código Penal. Consta no Inquérito Policial nº 11/2019/DP, que em 

data e horário não especificados, mas antes do dia 02/08/2018, no Distrito 

União do Norte, município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado 

ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Elineide Priscila 

Gamboa Figueiredo, no contexto da violência doméstica e familiar.

DECISÃO/DESPACHO: 1. Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA qualificado nos autos como incurso 

nas sanções descritas nos termos da denúncia (artigo 147, caput, c/c 

artigo 61, inciso II, “f”, por duas vezes, ambos do Código Penal).CITE-SE o 

acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de 

Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 396-A, do CPP. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa, devendo os autos 

serem encaminhados ao órgão para o oferecimento da resposta no prazo 

de 10 (dez) dias. Venham aos autos certidão de antecedentes criminais 

do(s) denunciado(s) desta Comarca. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de outubro de 2019. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edenilson Coelho Silva – 

Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 13 de dezembro de 2019.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87600 Nr: 4017-37.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

 AUTOS N.º 4017-37.2017.811.0023 código 87600

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VANETE GONÇALVES PASSOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: VANILZA GONÇALVES PASSOS

INTIMANDO: Interditado: Vanilza Gonçalves Passos, Cpf: 05795520128, 

Rg: 2182861-0 SSP MT Filiação: Expedito Gonçalves Passos e Maria Celina 

Horta Passos, data de nascimento: 22/10/1982, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, solteiro(a), Endereço: Pa Cachimbo Ii, Travessao 07, Lote 37, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

VANILZA GONÇALVES PASSOS, acima qualificada, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do CPC - epilepsia de difícil controle que evoluiu com sequelas 

como atraso cognitivo e transtornos de comportamento.

DECISÃO/DESPACHO: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO 

de VANILZA GONÇALVES PASSOS, nascida em 22/10/1982, portadora do 

CPF nº 057.955.201-28, RG 2182861-0 SSP/MT, declarando-a 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do citado codex, nomeio como sua CURADORA VANETE 

GONÇALVES PASSOS SANTOS, portadora do RG nº 1462009-0 SSP/MT e 

CPF: 010.224.131-71, para ASSISTI-LA nos atos relacionados aos direitos 

de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 13.146/2015). Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o 

que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e no art. 9º, III do 

Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil de 

pessoas naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 13 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 1722-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NED LEAL SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre as 

provas acrescidas ( estudo socioeconômico e Laudo pericial), juntadas às 

62/64 e 80/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 32-31.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANDY EUFRASIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls.66/70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86628 Nr: 3346-14.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - ME, 

MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA, MARIA LUCIA HIDEKO TOMINAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte exequente para indicar, no prazo de lei, bens do 

devedor passiveis de penhora, haja vista a certidão negativa de fls. 54.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65891 Nr: 3184-58.2013.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 3184-58.2013.811.0023 código 65891

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MICKAELLEN DE SOUSA SOARES e ALDAYRES 

SANTOS DE SOUSA

PARTE RÉQUERIDA: MAICON SOARES SERRA

INTIMANDO: Aldayres Santos de Sousa, Cpf: 04411474379, Rg: 

027572272004-2 SSP MA Filiação: Raimundo Nonato de Ousa Filho e 

Cristina de Jesus Teles Santos, data de nascimento: 27/01/1989, 

brasileiro(a), natural de Bacabal-MA, solteiro(a), manicure, Endereço: Rua 

Gurupí Nº 7, Bairro: Santa Izabel, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO 

EM 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 485, III e §1º, DO CPC, pois este encontra-se paralisado 

há mais de um (1) ano, devendo para tanto apresentar endereço 

atualizado do requerido.

DECISÃO/DESPACHO: Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

impulsionar o processo promovendo os atos e diligências que lhe incumbir, 

no prazo legal, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 

485, III e §1º do CPC.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 13 de dezembro de 2019.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 689-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7.975-B, MATHIS HALEY PUERARI - OAB:22764/O, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16.505-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências, nos 

termos do artigo 422 do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 97865 Nr: 2479-50.2019.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DA SILVA RAFAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISE APARECIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TERESINHA 

SOBRINHO - OAB:16009/MT

 Autos nº2479-50.2019.811.0023 (Código: 97865)I – Recebo os embargos 

porque tempestivos e opostos por parte legítimaDessa maneira, ausentes 

todos os requisitos exigidos pelo §1º do artigo 739-A do Código de 

Processo Civil, capazes de ensejar a suspensão do procedimento 

executivo em questão, devem os embargos ser recebidos em 

conformidade com a orientação recomendada pelo referido dispositivo 

legal, ou seja, sem efeito suspensivo.Em face do exposto, DEIXO DE 

CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, via de consequência 

determino a realização dos atos executórios nos apensos autos de 

execução de nº542-15.2013.811.0023III - Intime-se a parte embargada 

para impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 740, do 

CPC).Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 6-57.2020.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RODRIGUES DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: Intimar a advogada do requerente, da decisão a seguir 

transcrita em resumo: Vistos, (...) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO 

de dispensa do requerente do pagamento da fiança, no entanto, REDUZO 

para o valor correspondente a R$ 2.597,50 (dois mil quinhentos e noventa 

e sete reais e cinquenta centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74412 Nr: 2549-09.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESF, EVERALDO BORGES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA

VIEIRA

VIEIRA - OAB:26417-A

 Tendo em vista as informações lançadas às fls. 157, fica reagendada a 

perícia médica para o dia 22.01.2020, a partir das 13hs, na sala 

multidisciplinar deste juízo, com o Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 309-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA JOSE ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DAMBROS - 

OAB:14197, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar os advogados das parte do despacho a seguir 

transcrito: Considerando o decurso do prazo sem impugnação, defiro o 

pedido de adjudicação do bem imóvel penhorado (fl. 116). Desta forma, 
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lavre-se o auto de adjudicação e expeça-se mandado de entrega do bem, 

nos termos do art. 877, §1º, inciso I, do CPC. Certifique se o valor do 

crédito não é inferior ao do(s) bem(ns) constrito(s), tomando-se por 

parâmetro o valor da avaliação, caso em que a adjudicante deverá 

depositar de imediato a diferença, ficando esta à disposição do executado 

(art. 876, §4º, inciso I, do CPC). Intime-se o exequente para manifestar 

quanto a satisfação da dívida, advertindo que seu silêncio será 

subentendido como concordância tácita a quitação da dívida, no prazo de 

5 (cinco) dias. Transcorrido certifique-se e retornem os autos 

imediatamente conclusos para a sentença. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91535 Nr: 2321-29.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA SILVA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a), 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 25 de março de 2020, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91866 Nr: 2544-79.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA DE SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIEKI - OAB:15469A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunha arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento redesignada para o dia 25 de março de 2020, às 

15h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87642 Nr: 4056-34.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIEKI - OAB:15469A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunha arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento redesignada para o dia 25 de março de 2020, às 

15h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85474 Nr: 2505-19.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSE PADILHA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19.063

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 26/03/2020, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90633 Nr: 1705-54.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado requerente para trazer aos autos, 

certidão de honários advogatícios, eis que, não acompanharam a inicial, no 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84221 Nr: 1702-36.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGUMI HAMASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Defiro o pedido de fls.69/70.

Diante do exposto, determino:

I – Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Matupá-MT para penhora, 

avaliação e averbação do bem indicado pelo Exequente;

II - Intime-se o Exequente para promover a retirada e distribuição da Carta 

Precatória perante a Comarca de Matupá-MT no prazo de 156 (quinze) 

dias;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84431 Nr: 1809-80.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGUMI HAMASATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 Certifique-se eventual decurso de prazo para apresentação de 

contestação pelo Requerido.

Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas e não havendo preliminares e prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o feito.

Intimem-se as partes para informarem as provas que pretendem produzir 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65800 Nr: 3100-57.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA TANIA BEZERRA PIRES, J. B. 

AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, JOAO BATISTA AMARO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:23125/O

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego-lhes provimento, porque ausente qualquer 

obscuridade na sentença de fls.785/788, sendo ato meramente 

protelatório, razão que mantenho por seus fundamentos a decisão já 

exposta.Oficie-se ao DETRAN/MT, para que proceda a baixa do restritivo 

do veículo placa NUE 6519, considerando a manifestação favorável do 

Ministério Público;Publique-se. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81764 Nr: 16-09.2017.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES E ARAUJO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na ação 

monitória pela empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, por 

consequência, CONSTITUO o título executivo judicial em desfavor do 

requerido PIRES E ARAÚJO LTDA - ME, na forma do artigo 701, §2º do 

Código de Processo Civil, no valor de R$ 22.365,86 (vinte e dois mil, 

trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da propositura da ação e 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.RESOLVO O 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75397 Nr: 3214-25.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENERVA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLA TECIDOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RABELO - OAB:11839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente 

formulados na ação proposta por BENERVAL FERREIRA DO SANTOS, em 

face de BOLA TECIDOS LTDA.Por conseguinte, resolvo o mérito da ação, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

consoante dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando 

suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a 

parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 12 da 

Lei nº 1.060/50.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79205 Nr: 1967-72.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LENÇOIS PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO LEMOS MELO 

MENEZES - OAB:MT n° 9.792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ORSI BRANDI - 

OAB:OAB/SP 143163

 Diante do exposto, com base no art.53, inciso IV do Código de Processo 

Civil, reconheço a incompetência deste Juízo, para declinar o julgamento 

do feito para a Comarca de Lençóis Paulista-SP, local do suposto fato 

danoso. Julgo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, X 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, por ser a parte 

autora beneficiária da justiça grautita.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo Cível da Comarca 

de Lençóis Paulista-SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 1230-74.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:227.541, 

Fábio André Fadiga - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Guarantã do Norte-MT) mediante guia de recolhimento padrão disponível 

nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e 

Internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para 

cumprimento da penhora/intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81793 Nr: 36-97.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SOUSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para efetuar o pagamento de 01(uma) diligência do senhor Oficial de 

Justiça, no Bairro Liberdade, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências, para cumprimento 

do mandado de citação/penhora/intimação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82142 Nr: 282-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARNALDO GONZAGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, procedi com a pesquisa no sistema renajud, diante o 

requerimento de fl. 76, todavia, não foi localizada qualquer restrição 

imposta por este Juízo ao veículo apreendido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 1377-66.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ASSIS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu da sentença a seguir transcrita 

em resumo: Vistos, (...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu JOSÉ ASSIS FERREIRA DA SILVA, por reconhecer a 

prescrição da pretensão punitiva em concreto, nos termos do art. 107, 

inciso IV c/c. artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73423 Nr: 1906-51.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERALDO SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 22.01.2020, a partir das 

13h00min, pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa – CRM-MT 8.218, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de 

Azevedo – MT. Bem como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, 

para retirar os quesitos formulados pelas partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63773 Nr: 845-29.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGF, JVFDR, LGFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMN, DADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUSA LELIS - 

OAB:15692-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 1.Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha 

HELISSIS FERNANDES no dia 27/03/2020, às 14h00min;

 2. Intime-se o procurador da parte Requerida, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, (i) para informar se compromete em apresentar a testemunha 

arrolada independentemente de intimação, (ii) ou se necessita de intimação 

da mesma, caso em que, deverá promover o recolhimento das diligências 

do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de preclusão da prova;

A responsabilidade pela informação do endereço correto das 

testemunhas, compete as partes, sob pena de perda do direito de produzir 

a prova.

Compete aos procuradores constituídos das partes cientificarem as partes 

para o comparecimento ao ato, sendo que, somente em caso de pedido 

expresso e justificado, será deferida a intimação via Oficial de Justiça.

 Ciência ao Ministério Público, considerando que existem menores 

pleiteando no feito.

 3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95866 Nr: 1033-12.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS MENDES DA SILVA, RIVALDO 

ARAUJO DE MORAIS, FERNANDO SOARES DOS SANTOS, WESLEM 

VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, Roselucia 

Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar os adogados do denunciados João Carlos Mendes da 

Silva, Fernando Soares dos Santos e Weslen Vitor da Silva, para no prazo 

de lei apresentarem defesa prévia e/ou informarem caso não sejam 

procuradores dos adenuncidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67990 Nr: 1680-80.2014.811.0023
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAR, CCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por LARA 

CRISTINI ARAÚJO RIBEIRO em face de THIAGO NUNES RIBEIRO. Apesar 

de intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora permaneceu 

inerte (fls. 53/55). O MPE pugnou pela extinção do feito (fl. 56).É o sucinto 

relatório. Decido.Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, 

declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 5879 Nr: 139-66.2001.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU S/A, MPJ MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PIRES DE ANDRADE - 

OAB:7994-A/MT, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Wongtschowski 

Kleiman - OAB:183.503

 Trata-se de Execução de Sentença promovida por MAURIVALDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de GERDAU S/A.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento da 

obrigação.

A parte Autora recebeu os valores (fls.345/350), nada mais requerendo.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Como se depreende dos autos, a executada quitou integralmente a dívida. 

O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita; (...)”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução proposta por MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor 

de GERDAU S/A., com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 1. Ausente interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado.

2. Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para alteração do feito 

para cumprimento de sentença, devendo constar:

Exequente: Gerdau S/A

 Executado: Paulo Roberto Teixeira e Teixeira

3. Proceda-se alteração da capa dos autos;

4. Cadastre-se corretamente os procuradores das partes;

5. Intime-se o Exequente para apresentar planilha atualizada do crédito em 

execução, para fins de penhora de bens via BACENJUD;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95905 Nr: 1067-84.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGEL GABRIEL VIOLA, MARCELINHO ROSA 

DOS SANTOS, JEAM CARLOS TORRES DELPHIM, WEMERSON FERREIRA 

RUFINO DE OLIVEIRA, FABIO JUNIOR RUFINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT-10.641, ANDREIA FERDINANDO VAREA - OAB:10641, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) de defesa para comparecer à 

audiência de interrogatório do denunciado Marcelinho Rosa dos Santos, 

designada para o dia 23/01/2020, às 17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 1069-93.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BONIFACIO NOLETO, VILSON BARBOSA 

DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano de Melo Magalhães - 

OAB:85006, Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-A, Renata Perdigão 

de Paiva Cota - OAB:80594

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunha arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento redesignada para o dia 26 de março de 2020, às 

17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25553 Nr: 519-16.2006.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO, AILTON 

ALVES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia formulada em face de 

ANDRE AMANCIO DE CARVALHO e AILTON ALVES TRINDADE, para 

absolvê-los das denuncias do crime previsto no art. 158 do Código Penal, 

por ausência de provas, conforme previsto no art.386, VII do Código de 

Processo Penal.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a 

defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Peixoto de Azevedo, 09 de 

janeiro de 2020.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62608 Nr: 2598-55.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL AMBROSIO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAWISON JOREU 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 2598-55.2012.811.0023, 

Protocolo 62608, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63773 Nr: 845-29.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGF, JVFDR, LGFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMN, DADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUSA LELIS - 

OAB:15692-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o procurador da parte Requerida, para no prazo de 5 

(cinco) dias, para informar se se compromete em apresentar a testemunha 

arrolada Helissis Fernandes independentemente de intimação, ou se 

necessita de intimação da mesma, deverá promover o recolhimento das 

diligências do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74562 Nr: 2641-84.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FERREIRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGOLO & ARGOLO DINIZ LTDA - ME, 

NOEMIA SANTOS ARGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar a parte requerida, no pagamento de indenização pelos danos 

morais causados a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(01.09.2015), visto que o pagamento foi feito em agosto/2015.Condeno, 

ainda, a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 3369-91.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA SILVANA BATISTA, FRANCISCO 

MILTON MAXIMO DOS SANTOS, GILMAR SANTOS DE SOUZA, SIDNEY 

NASCIMENTO DE PAULA, PAULO CEZAR DENDENA, JOSE GONZAGA 

JORGE VASCONCELOS, ARLINDO NERIS ALVES, ROBERTO CARLOS 

DIONESIO LUCAS, SEBASTIANA PEREIRA CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) dos requeridos para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia o dia 27 de 

março de 2020, ás 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84919 Nr: 2132-85.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO LOZZI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - OAB:10819

 Intime-se o Exequente para dar andamento ao feito, considerando que os 

Embargos (Código 86416), foram rejeitados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86416 Nr: 3235-30.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LOZZI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados, para 

rejeitar os EMBARGOS A EXECUÇÃO manejados por MILEYDE TOMINAGA 

CERQUEIRA em face de AUTO POSTO LOZZI LTDA, porque a matéria já foi 

análise em sede de regime de recursos repetitivos pelo STJ. RESOLVO O 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte Embargante no pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios. Tendo em vista o tempo e o lugar da 

prestação do serviço, a revelia, a natureza e a importância da causa e o 

trabalho desenvolvido pelo advogado, arbitro os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §3º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93354 Nr: 3668-97.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GLEIDSON COELHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O

 FINALIDADE: intimar a advogada de defesa para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 18/03/2020, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81058 Nr: 3116-06.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ISABEL GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, de que 

foi reagendada perícia médica para o dia 03 de fevereiro de 2020, às 

10hs00min, a ser realizada na Clínica Integrada Cespedes, localizada na 

Avenida das Figueiras, nº 629, Bairro Centro, na cidade de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96375 Nr: 1447-10.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSG, ISF, MRFR, CBDN, LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitim - 

OAB:17743, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, RAFAEL SOARES 

EVAS - OAB:26508/O

 FINALIDADE: intimar os advogados de defesa para apresentar memoriais 

escritos, no prazo de lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001353-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI KAISER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial. Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato. Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo 

tendo quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do 

que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 

911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 

02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que os prazos a que se referem 

os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a 

partir da citação e não da execução da liminar, posto que a interpretação 

de tais dispositivos legais deve ser feita à luz dos princípios 

constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem 

como em consonância com os arts. 238 e 239 do CPC. Com efeito, é a 

citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta demanda, a 

fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 238). Além 

disso, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu 

(CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem violados os princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Segundo decidiu o 

STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), a Lei n.º 

10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele 

pague somente as prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante 

consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no 

prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta forma, nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Expeçam-se os 

mandados necessários. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001456-52.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES DE MELO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. De acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 9/2019 e Portaria n. 

29/2019-CM, vigentes a partir de 30/09/2019, a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande passou a ser a competente para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que o Estado de 

Mato Grosso figura como parte. Diante do exposto, DECLINO a 

competência do feito em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande, razão por que DETERMINO a 

remessa imediata dos autos ao Juízo competente. Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-85.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO PEREIRA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial. Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato. Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo 

tendo quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do 

que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 

911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 

02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que os prazos a que se referem 

os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a 

partir da citação e não da execução da liminar, posto que a interpretação 

de tais dispositivos legais deve ser feita à luz dos princípios 

constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem 

como em consonância com os arts. 238 e 239 do CPC. Com efeito, é a 

citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta demanda, a 

fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 238). Além 

disso, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu 
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(CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem violados os princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Segundo decidiu o 

STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), a Lei n.º 

10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele 

pague somente as prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante 

consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no 

prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta forma, nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Expeçam-se os 

mandados necessários. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001362-07.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO 1001362-07.2019.8.11.0023 AUTOR(A): MARINA 

FERREIRA BARBOSA Advogado do(a) AUTOR(A): FABIANE LEMOS MELO 

- MT0010569A-O RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. 

Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM RESTITUIÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE PARCELAS 

movida por MARTINHO FERREIRA DE SOUZA em face de BANCO 

CELETEM S/A. Às fls. 26339736 adveio a informação de acordo entre as 

partes. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo entabulado pelas 

partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, 

atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, Determino: 

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais: I – remetam-se ao cartório distribuidor 

para cálculo das custas e despesas processuais; II - intime-se o requerido 

para pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de averbação 

no distribuidor e expedição de certidão de dívida ativa e protesto. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000628-56.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Autos nº. 1000628-56.2019.8.11.0023 S E N T E N Ç A RONALDO GOMES 

SILVA ingressou com o presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento de valores depositados em conta corrente no Banco 

Bradesco, referente a saldo positivo de LOURIVAL GOMES SILVA, 

falecido em 12/06/2019. Juntaram documentos às fls. 21539117, 

21515449 e 21515447. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço 
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diretamente do pedido e passo a proferir julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto não 

haver necessidade de dilação probatória, eis que a matéria é 

exclusivamente de direito, no que sigo orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). A medida pleiteada deve ser deferida. Conforme 

se verifica dos autos, pretende a requerente, RONALDO GOMES SILVA, a 

obtenção de alvará judicial visando ao levantamento de valores 

depositados na conta corrente do de cujus junto ao BANCO BRADESCO 

S/A. Em atenção ao conjunto probatório carreado aos autos, vislumbra-se 

que houve o preenchimento pela requerente de todos os requisitos legais 

necessários, uma vez que logrou êxito em demonstrar, de maneira idônea 

e exaustiva, os fatos narrados na inicial, que a habilita ao levantamento 

pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial para que 

seja expedido em favor de RONALDO GOMES SILVA, o competente alvará 

judicial para o levantamento dos valores depositados na conta corrente n. 

10574-0 da agência n. 1646-2 do Banco Bradesco S/A, em nome do de 

cujus LOURIVAL GOMES SILVA – CPF: 177.640.763-68. Expedido o 

alvará, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001466-96.2019.8.11.0023 POLO ATIVO:DINALDO 

ARAUJO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 11/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-66.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001468-66.2019.8.11.0023 POLO ATIVO:FRANCIS 

VINICIUS OLIVEIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIS 

VINICIUS OLIVEIRA DUARTE POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 11/02/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . CUIABÁ, 31 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002110-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE EVANGELISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, em razão da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BORGES TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDRIANE REGINA DE SOUZA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 14h10min.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000047-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DANIELI (EXECUTADO)

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000261-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO PEREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002386-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SALDANHA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000407-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENCIRIA APARECIDA NUNES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, em razão da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER GUSTAVO PROVAZZI ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002602-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER ANTONIO COSTA OAB - AL8824 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe deR$ 

413,40, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ID21856689. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a 

opção “Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e selecionar a opção 

que aparece, inserir o número único do processo e clicar em buscar, 

clicar em “Próximo”, preencher os campos com o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002508-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA CATARINE CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA OAB - MT11343/B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

558,60, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ID24091268. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 145,20 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 
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taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no sistema PJe.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000555-51.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GILTON JOSE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Dê-se vistas às partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE LEITE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000541-67.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIENE LEITE NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Dê-se vistas às partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA OAB - 650.102.641-53 

(REPRESENTANTE)

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001287-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

KAUANA SILVA SOUZA REPRESENTANTE: ZIGOMAR RODRIGUES DE 

SOUZA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Dê-se vistas às partes. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001199-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA SALDANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001199-57.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FELIPE DA SILVA SALDANHA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Dê-se 

vistas às partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003548-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003548-67.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

NIVALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Dê-se 

vistas às partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002431-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ADAO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002431-41.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

PAULINA ADAO DA COSTA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Dê-se 

vistas às partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003179-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR(A))

P. H. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2149 de 2710



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003179-39.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

NADIR NASCIMENTO PEREIRA, PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes 

para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas a serem produzidas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000460-84.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA LOPES RAMOS RÉU: BANCO BMG S.A Visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

art. 6º, 9º e 10 do NCPC, aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para 

especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, do NCPC). Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverão as partes articular 

de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, bem assim a 

razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, inciso 

III, do NCPC). Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível 

de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo, especialmente 

sobre a regularidade de representação e a tempestividade das petições 

juntadas. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, 

deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, 

tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo 

desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, deverão as partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). A especificação das questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito deverá observar os deveres 

da parte de: A) não formular pretensão ou defesa destituída de 

fundamento (art. 77, inciso II, do NCPC); B) de não deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei; C) de não opor resistência 

injustificada ao andamento do processo, e de não provocar incidente 

manifestamente infundado (art. 80, incisos I, II e III do NCPC). A 

especificação das questões de direito relevantes deverá observar, ainda, 

o dever de agir de boa-fé (art. 5º do NCPC), além do dever de colaborar 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(art. 6º do NCPC), velando-se pela duração razoável do processo e pela 

prevenção contra postulações meramente protelatórias (art. 139, incisos II 

e III, c/c art. 370, parágrafo único, do NCPC). Registra-se que não será 

considerada especificada a questão de direito relevante quando a parte, 

sem pontuar os dados da litiscontestação sub judice, com detalhamentos 

das circunstâncias narradas na inicial, na defesa e na réplica do caso 

concreto específico: A) se limitar à indicação, à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 

questão decidida; B) quando empregar conceitos jurídicos indeterminados, 

sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; C) quando 

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer pedido/decisão; D) 

quando se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajustaria àqueles fundamentos; E) quando a matéria 

especificada deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 

no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (arts. 357, inciso 

IV c/c art.489, §1º, do NCPC). Quanto às questões de fato, deverão as 

partes indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela 

que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. DA PROVA 

TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO PESSOAL Apesar de o NCPC dispor 

que somente após o saneamento o Juiz determinará que as partes arrolem 

testemunhas, vale destacar que comumente as partes protestam pela 

produção de prova testemunhal na inicial e na contestação, contudo, 

quando intimadas a arrolarem testemunhas, quedam-se inertes. Lado 

outro, se no momento do saneamento o Juiz já tiver intimado as partes 

para arrolarem testemunhas, das duas uma: designará audiência de 

instrução ou, não tendo sido arrolado testemunhas, e sendo 

desnecessária a produção de mais provas, julgará o feito 

antecipadamente. Desta maneira, evita-se que o Juiz, após deferir a prova 

testemunhal e fixar prazo para as partes arrolarem as mesmas, tenha a 

decepção de designar audiência de instrução meses à frente e, quando 

da realização desta, constate que foi desnecessária porque as partes não 

arrolaram testemunhas, atrasando indevidamente o feito e acarretando a 

perda de pautas de audiências de instrução. Portanto, caso as partes 

postulem pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

deverão apresentar rol de testemunhas e requerimento expresso de 

depoimento pessoal, no prazo comum de 10 dias, manifestando e 

justificando expressamente eventual imprescindibilidade das mesmas, sob 

pena de expedição de precatória sem suspensão do processo, bem como 

sob pena de preclusão (art. 139, inciso VI, c/c art. 357, §4º, c/c art. 377, 

todos do NCPC). Após o término do prazo das partes, intime-se o 

Ministério Público, se participar do feito em razão de alguma das hipóteses 

previstas no art. 178 do NCPC. Após, tragam os autos conclusos para 

julgamento antecipado ou saneamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000460-84.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA LOPES RAMOS RÉU: BANCO BMG S.A Visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

art. 6º, 9º e 10 do NCPC, aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para 

especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, do NCPC). Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverão as partes articular 

de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, bem assim a 

razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, inciso 

III, do NCPC). Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível 

de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo, especialmente 

sobre a regularidade de representação e a tempestividade das petições 

juntadas. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, 

deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, 
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tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo 

desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, deverão as partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). A especificação das questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito deverá observar os deveres 

da parte de: A) não formular pretensão ou defesa destituída de 

fundamento (art. 77, inciso II, do NCPC); B) de não deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei; C) de não opor resistência 

injustificada ao andamento do processo, e de não provocar incidente 

manifestamente infundado (art. 80, incisos I, II e III do NCPC). A 

especificação das questões de direito relevantes deverá observar, ainda, 

o dever de agir de boa-fé (art. 5º do NCPC), além do dever de colaborar 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(art. 6º do NCPC), velando-se pela duração razoável do processo e pela 

prevenção contra postulações meramente protelatórias (art. 139, incisos II 

e III, c/c art. 370, parágrafo único, do NCPC). Registra-se que não será 

considerada especificada a questão de direito relevante quando a parte, 

sem pontuar os dados da litiscontestação sub judice, com detalhamentos 

das circunstâncias narradas na inicial, na defesa e na réplica do caso 

concreto específico: A) se limitar à indicação, à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 

questão decidida; B) quando empregar conceitos jurídicos indeterminados, 

sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; C) quando 

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer pedido/decisão; D) 

quando se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajustaria àqueles fundamentos; E) quando a matéria 

especificada deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 

no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (arts. 357, inciso 

IV c/c art.489, §1º, do NCPC). Quanto às questões de fato, deverão as 

partes indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela 

que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. DA PROVA 

TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO PESSOAL Apesar de o NCPC dispor 

que somente após o saneamento o Juiz determinará que as partes arrolem 

testemunhas, vale destacar que comumente as partes protestam pela 

produção de prova testemunhal na inicial e na contestação, contudo, 

quando intimadas a arrolarem testemunhas, quedam-se inertes. Lado 

outro, se no momento do saneamento o Juiz já tiver intimado as partes 

para arrolarem testemunhas, das duas uma: designará audiência de 

instrução ou, não tendo sido arrolado testemunhas, e sendo 

desnecessária a produção de mais provas, julgará o feito 

antecipadamente. Desta maneira, evita-se que o Juiz, após deferir a prova 

testemunhal e fixar prazo para as partes arrolarem as mesmas, tenha a 

decepção de designar audiência de instrução meses à frente e, quando 

da realização desta, constate que foi desnecessária porque as partes não 

arrolaram testemunhas, atrasando indevidamente o feito e acarretando a 

perda de pautas de audiências de instrução. Portanto, caso as partes 

postulem pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

deverão apresentar rol de testemunhas e requerimento expresso de 

depoimento pessoal, no prazo comum de 10 dias, manifestando e 

justificando expressamente eventual imprescindibilidade das mesmas, sob 

pena de expedição de precatória sem suspensão do processo, bem como 

sob pena de preclusão (art. 139, inciso VI, c/c art. 357, §4º, c/c art. 377, 

todos do NCPC). Após o término do prazo das partes, intime-se o 

Ministério Público, se participar do feito em razão de alguma das hipóteses 

previstas no art. 178 do NCPC. Após, tragam os autos conclusos para 

julgamento antecipado ou saneamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003964-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSO LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003964-98.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELENILSO LEMOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. 1- Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. 2- 

CITE-SE o INSS para apresentar resposta ou proposta de acordo, no 

prazo legal. 3- Na forma do art. 1º, IV, da Recomendação Conjunta nº 

01/2015, deverá o INSS, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas porventura realizadas. 4- Com fundamento no art. 1º 

da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

da Advocacia-Geral da União e do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, desde já determino a realização de prova pericial médica. Nomeio 

como peritos nos autos Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, ambos do Código de 

Processo Civil), bem como apresentarem outras considerações que 

entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem como as partes e 

seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim de 

que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do Código de 

Processo Civil). Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 600,00, na 

forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 5- 

Após a juntada do laudo intimem-se as partes. 6- Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002284-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PASCHOAL GUIMARAES AFONSO OAB - SP219466 

(ADVOGADO(A))

KLEBER HENRIQUE SACONATO AFONSO OAB - SP160663 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SOCORRO GUAPORE LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002284-78.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU RÉU: AUTO SOCORRO GUAPORE LTDA - EPP 
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Vistos, Nomeio como peritos nos autos Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE 

BRITO, independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, ambos do Código de 

Processo Civil), bem como apresentarem outras considerações que 

entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem como as partes e 

seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim de 

que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do Código de 

Processo Civil). Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 600,00, na 

forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002284-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PASCHOAL GUIMARAES AFONSO OAB - SP219466 

(ADVOGADO(A))

KLEBER HENRIQUE SACONATO AFONSO OAB - SP160663 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SOCORRO GUAPORE LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002284-78.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU RÉU: AUTO SOCORRO GUAPORE LTDA - EPP 

Vistos, Nomeio como peritos nos autos Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE 

BRITO, independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, ambos do Código de 

Processo Civil), bem como apresentarem outras considerações que 

entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem como as partes e 

seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim de 

que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do Código de 

Processo Civil). Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 600,00, na 

forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003078-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA JOSEFA PUKIVIKIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003078-02.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CREUZA JOSEFA PUKIVIKIM SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Nomeio como peritos nos autos Dr. RODRIGO 

SCHARDOSIN DE BRITO, independentemente de compromisso, que deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, ambos do 

Código de Processo Civil), bem como apresentarem outras considerações 

que entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem como as partes e 

seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim de 

que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do Código de 

Processo Civil). Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 600,00, na 

forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001273-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FRANCISCO PEREIRA 

DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A. Alega o autor que: “O 

autor é titular de benefício previdenciário aposentadoria por idade nº 

1519704833, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em 

anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo 

consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº 

0123333669522, a ser pago em 38 parcelas de R$ 145,64, das quais 

foram descontadas 1 parcelas. Todavia o autor é idoso e analfabeto e não 

se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ele, 

requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em 

discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio 

jurídico. Juntado o contrato e não estando este devidamente acompanhado 
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de instrumento Público, o contrato é nulo de pleno direito, porquanto, não 

foram fornecidas as informações necessárias (se quer foi fornecida cópia 

do contrato), bem como não foram cumpridas as formalidades 

necessárias e insuperáveis, pois, tratando-se de pessoa não alfabetizada 

o contrato deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio 

de procurador munido de procuração pública.” Ao final pede que: “No 

mérito, caso seja apresentado o contrato, requer a procedência do pedido 

para declarar a nulidade do Contrato nº 0123333669522, porquanto não 

cumprida as formalidades legais. A condenação da Ré a restituição, de 

forma dobrada, do valor indevidamente descontado do benefício 

previdenciário da parte autora, totalizando R$ 291,28, com juros e 

correção a partir de cada desconto, em razão da má-fé empregada na 

conduta. A condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano 

moral na fração de R$ 15.000,00, acrescidos de juros legais de 1% ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença”. 

Foram juntados documento à inicial. O réu foi citado. Apresentou 

contestação, sem juntar documentos. Alegando, em síntese, que o 

contrato é válido e a cobrança é devida. O autor apresentou réplica. Foi 

oportunizado ao réu juntar o contrato, o que não foi feito. Relatei, passo a 

decidir. O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas 

presentes nos autos são suficientes para a solução da lide e, 

devidamente intimadas, as partes não requereram a produção de outras 

provas. Partes capazes, legítimas e bem representadas. Juízo competente 

para conhecer da demanda, não existindo causas de suspeição ou 

impedimento a serem reconhecidas. Pedido é juridicamente possível e 

conforme os ditames da lei processual. Quanto à causa de pedir, o 

provimento jurisdicional é adequado e necessário ao atendimento da 

pretensão deduzida. As preliminares confundem com o mérito, ademais, 

sendo o consumidor a parte hipossuficiente e vulnerável, cabia ao 

requerido o ônus de provar a contratação o que não fez. Da análise dos 

os autos, bem como dos documentos que o instruem, verifico que o direito 

milita em favor do Requerente. Deve ser aplicado ao caso o Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor se encaixa no conceito 

de consumir trazido pelo art. 2º do diploma legal. “Art. 2° Consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. Além disso, a Súmula nº. 297 do STJ preceitua 

que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. “Art. 375. O juiz aplicará as regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, 

ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. A jurisprudência é neste 

sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: “É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). 

(destaquei e negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito.” (negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

(negritei). A respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO 

RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade 

são: “a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) 

existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.” (in "Direito Civil", Ed. 

Saraiva, v. 1, p. 30). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É 

a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se 

passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei 

quem estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente 

não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre 

nas hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa 

responsabilidade emerja, continua o mestre, necessário se faz "... que 

haja uma ação ou omissão da parte do agente, que a mesma seja causa 

do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um 

prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um 

desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar" 

(in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). Aduz o Reclamante que não 

reconhece o empréstimo que vem sendo descontado de sua conta 

bancária. Ao contestar, e depois oportunizado, o réu não apresenta 

qualquer contrato ou prova de contratação de empréstimo. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa/instituição que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as disposições da 

Lei Consumerista, comparecendo os Reclamados como fornecedora de 

serviços e a Reclamante como consumidora final. O artigo 14, do Código 

de Defesa do Consumidor, preceitua que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

a sua fruição e riscos.”. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação 

de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e pelo fato de não ter se desincumbido de tal 

ônus, será responsabilizado pelos danos causados à Reclamante. Ainda, 

merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos”. O mestre Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado 

na Revista Júris Síntese nº. 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o 

Código de Defesa do Consumidor é para o consumidor o que a 

Consolidação das Leis do Trabalho é para o trabalhador: ambas são 

legislações dirigidas a determinado segmento da população, visando a 

uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). Assim, podemos concluir que 

a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral 

da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da 

Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). (negritei). Desta forma, com relação à repetição 

do indébito, o autor faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago 

e cobrado indevidamente, conforme determina a inteligência do Parágrafo 

único do Art. 42 do CDC que diz: o consumidor cobrado em quantia 
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indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, 

salvo em hipótese de engano justificável. No que pertine ao dano moral 

pleiteado, entendo que a situação não configura um dano capaz de abalo 

psicológico a pessoa, acarretando-lhe sofrimento intenso e dor 

insuportável, não cabendo, portanto, a reparação por dano moral, sendo 

certo que a repetição débito já é o meio punitivo estipulado pela lei. Assim, 

havendo, a meu juízo, a demonstração de ato ilícito por parte da 

Requerida, impõe-se-lhe o dever de indenizar, a título de danos morais, 

sofrido pelo Requerente, haja vista que tal conduta de inserir o nome do 

reclamado no rol de maus pagadores, em virtude de uma dívida 

inexistente, ultrapassa os umbrais dos meros aborrecimentos. Verifico, 

desta forma, que indubitavelmente a Requerida deve ser responsabilizada 

pelos constrangimentos por que passou o Requerente, sobretudo em 

virtude da negligência dos prepostos daquelas, que não agiram com 

prudência, como era seu indeclinável dever. A meu sentir, a 

responsabilidade da Requerida deve ser efetivamente considerada, ainda 

que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pelo 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. No que pertine 

ao quantum a ser indenizado, entendo que o valor constante do pedido 

inicial deve ser fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), por atender ao 

principio da razoabilidade, não caracterizando enriquecimento ilícito. ISTO 

POSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

e: 1. DECLARO a nulidade do Contrato nº 0123333669522. 2. CONDENO a 

restituir, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do 

benefício previdenciário da parte autora, totalizando R$ 291,28, acrescido 

de juros legais a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir deste decisum. 3. CONDENO a Ré ao pagamento de 

indenização por dano moral na fração de R$ 2.000,00, acrescidos de juros 

legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a 

partir da sentença”. Outrossim, condeno o réu ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, face ao zelo e dedicação exercidos pelos 

profissionais. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001273-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FRANCISCO PEREIRA 

DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A. Alega o autor que: “O 

autor é titular de benefício previdenciário aposentadoria por idade nº 

1519704833, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em 

anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo 

consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº 

0123333669522, a ser pago em 38 parcelas de R$ 145,64, das quais 

foram descontadas 1 parcelas. Todavia o autor é idoso e analfabeto e não 

se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ele, 

requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em 

discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio 

jurídico. Juntado o contrato e não estando este devidamente acompanhado 

de instrumento Público, o contrato é nulo de pleno direito, porquanto, não 

foram fornecidas as informações necessárias (se quer foi fornecida cópia 

do contrato), bem como não foram cumpridas as formalidades 

necessárias e insuperáveis, pois, tratando-se de pessoa não alfabetizada 

o contrato deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio 

de procurador munido de procuração pública.” Ao final pede que: “No 

mérito, caso seja apresentado o contrato, requer a procedência do pedido 

para declarar a nulidade do Contrato nº 0123333669522, porquanto não 

cumprida as formalidades legais. A condenação da Ré a restituição, de 

forma dobrada, do valor indevidamente descontado do benefício 

previdenciário da parte autora, totalizando R$ 291,28, com juros e 

correção a partir de cada desconto, em razão da má-fé empregada na 

conduta. A condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano 

moral na fração de R$ 15.000,00, acrescidos de juros legais de 1% ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença”. 

Foram juntados documento à inicial. O réu foi citado. Apresentou 

contestação, sem juntar documentos. Alegando, em síntese, que o 

contrato é válido e a cobrança é devida. O autor apresentou réplica. Foi 

oportunizado ao réu juntar o contrato, o que não foi feito. Relatei, passo a 

decidir. O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas 

presentes nos autos são suficientes para a solução da lide e, 

devidamente intimadas, as partes não requereram a produção de outras 

provas. Partes capazes, legítimas e bem representadas. Juízo competente 

para conhecer da demanda, não existindo causas de suspeição ou 

impedimento a serem reconhecidas. Pedido é juridicamente possível e 

conforme os ditames da lei processual. Quanto à causa de pedir, o 

provimento jurisdicional é adequado e necessário ao atendimento da 

pretensão deduzida. As preliminares confundem com o mérito, ademais, 

sendo o consumidor a parte hipossuficiente e vulnerável, cabia ao 

requerido o ônus de provar a contratação o que não fez. Da análise dos 

os autos, bem como dos documentos que o instruem, verifico que o direito 

milita em favor do Requerente. Deve ser aplicado ao caso o Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor se encaixa no conceito 

de consumir trazido pelo art. 2º do diploma legal. “Art. 2° Consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. Além disso, a Súmula nº. 297 do STJ preceitua 

que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. “Art. 375. O juiz aplicará as regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, 

ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. A jurisprudência é neste 

sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: “É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). 

(destaquei e negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
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moral, comete ato ilícito.” (negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

(negritei). A respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO 

RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade 

são: “a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) 

existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.” (in "Direito Civil", Ed. 

Saraiva, v. 1, p. 30). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É 

a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se 

passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei 

quem estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente 

não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre 

nas hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa 

responsabilidade emerja, continua o mestre, necessário se faz "... que 

haja uma ação ou omissão da parte do agente, que a mesma seja causa 

do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um 

prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um 

desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar" 

(in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). Aduz o Reclamante que não 

reconhece o empréstimo que vem sendo descontado de sua conta 

bancária. Ao contestar, e depois oportunizado, o réu não apresenta 

qualquer contrato ou prova de contratação de empréstimo. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa/instituição que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as disposições da 

Lei Consumerista, comparecendo os Reclamados como fornecedora de 

serviços e a Reclamante como consumidora final. O artigo 14, do Código 

de Defesa do Consumidor, preceitua que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

a sua fruição e riscos.”. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação 

de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e pelo fato de não ter se desincumbido de tal 

ônus, será responsabilizado pelos danos causados à Reclamante. Ainda, 

merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos”. O mestre Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado 

na Revista Júris Síntese nº. 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o 

Código de Defesa do Consumidor é para o consumidor o que a 

Consolidação das Leis do Trabalho é para o trabalhador: ambas são 

legislações dirigidas a determinado segmento da população, visando a 

uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). Assim, podemos concluir que 

a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral 

da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da 

Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). (negritei). Desta forma, com relação à repetição 

do indébito, o autor faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago 

e cobrado indevidamente, conforme determina a inteligência do Parágrafo 

único do Art. 42 do CDC que diz: o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, 

salvo em hipótese de engano justificável. No que pertine ao dano moral 

pleiteado, entendo que a situação não configura um dano capaz de abalo 

psicológico a pessoa, acarretando-lhe sofrimento intenso e dor 

insuportável, não cabendo, portanto, a reparação por dano moral, sendo 

certo que a repetição débito já é o meio punitivo estipulado pela lei. Assim, 

havendo, a meu juízo, a demonstração de ato ilícito por parte da 

Requerida, impõe-se-lhe o dever de indenizar, a título de danos morais, 

sofrido pelo Requerente, haja vista que tal conduta de inserir o nome do 

reclamado no rol de maus pagadores, em virtude de uma dívida 

inexistente, ultrapassa os umbrais dos meros aborrecimentos. Verifico, 

desta forma, que indubitavelmente a Requerida deve ser responsabilizada 

pelos constrangimentos por que passou o Requerente, sobretudo em 

virtude da negligência dos prepostos daquelas, que não agiram com 

prudência, como era seu indeclinável dever. A meu sentir, a 

responsabilidade da Requerida deve ser efetivamente considerada, ainda 

que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pelo 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. No que pertine 

ao quantum a ser indenizado, entendo que o valor constante do pedido 

inicial deve ser fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), por atender ao 

principio da razoabilidade, não caracterizando enriquecimento ilícito. ISTO 

POSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

e: 1. DECLARO a nulidade do Contrato nº 0123333669522. 2. CONDENO a 

restituir, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do 

benefício previdenciário da parte autora, totalizando R$ 291,28, acrescido 

de juros legais a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir deste decisum. 3. CONDENO a Ré ao pagamento de 

indenização por dano moral na fração de R$ 2.000,00, acrescidos de juros 

legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a 

partir da sentença”. Outrossim, condeno o réu ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, face ao zelo e dedicação exercidos pelos 

profissionais. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002549-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002549-80.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARISSA DOS SANTOS MOREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Às partes para que se manifestem em 05 dias. , 8 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito
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Conheço dos embargos vez que tempestivos e os caolho para integrar a 

sentença e fixar a data DIB a contar do requerimento administrativo 

(15/08/2018). PRI.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 NÚMERO 

D O  P R O C E S S O :  1 0 0 4 0 4 3 - 7 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  E S P É C I E : 

[SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) AUTOR(A): JULIANA LUZ QUERINO Advogados do(a) AUTOR(A): 

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - MT0020236A, FABRICIO DE 

ALMEIDA TEIXEIRA - TO3364 RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Cite-se o requerido 

com as advertências legais para apresentar resposta, querendo e no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a 

matéria de fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação 

dê-se vista ao autor para impugnação. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002873-70.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

WEMERSON SOUZA DIAS RÉU: GASP - GRUPO ASSISTENCIAL 

SOLIDARIO POPULAR Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que 

um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos. Isso porque, 

apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda 

quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto não ACOLHO os 

Embargos Declaratórios. III – Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003311-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA, GOIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS OAB - GO37040 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILBERTO BATISTA DE LUCENA (REQUERENTE)

 

INTIMAÇÃO Considerando a resposta positiva do Sr. Perito concordando 

com o parcelamento em duas vezes, impulsiono os autos intimando as 

partes para, querendo, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico 

no prazo de 10 dias. De mesmo modo deverá o autor comprovar o 

depósito da primeira parcela dos trabalhos a serem executados. Pontes e 

Lacerda/MT, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000700-75.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. G. (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para comparecer a audiência de 

conciliação designada para 18/02/2020 as 13:00 no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE PONTES E LACERDA. Pontes 

e Lacerda/MT, 14 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003523-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO TACHHOLKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEMES BIZO DO PRADO OAB - MT27471/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para comparecer a audiência designada 

para 21/02/2020 12:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE PONTES E LACERDA. Pontes e Lacerda/MT, 14 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003028-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI OAB - MT0017061A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para comparecer a audiência designada 

para 20/02/2020 14:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE PONTES E LACERDA.. Pontes e Lacerda/MT, 14 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003028-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI OAB - MT0017061A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida, para comparecer a audiência 

designada para 20/02/2020 14:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE PONTES E LACERDA.. Pontes e Lacerda/MT, 

14 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003377-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO SCOLARO (AUTOR(A))

RENATA CRISTINA MAZETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANJOS COLCHOES LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para comparecer a audiência de 

conciliação desiganda para 06/03/2020 15:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE PONTES E LACERDA-MT. 

Pontes e Lacerda/MT, 14 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001786-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001786-79.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SERGIO MATTES RÉU: SIMONE MARIA DE SOUZA Vistos. Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06.02.2020, às 15h30, 

primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes a oitiva de outras 

testemunhas, devem depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, 

devendo ainda trazê-las independentemente de intimação, ressalvado, 

neste último caso, quando arroladas pela Defensoria Pública e pelo 

Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000037-90.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

MARINALDA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

MARINALDA DA SILVA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000037-90.2020.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARINALDA DA 

SILVA SANTOS - ME, MARINALDA DA SILVA SANTOS, DIEGO ALVES DE 

FREITAS Vistos. I – Ao Distribuidor para informar acerca dos valores das 

custas judiciais; II - Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague 

a dívida com os juros e multa de mora, encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa e os valores das custas judiciais, ou garantir a execução, sob 

pena de penhora. III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da 

execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV do mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. V – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente. Relevante ressaltar que 

a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VII – Importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VIII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado, ficando, desde já ciente de que a não indicação de bem a ser 

penhorado ensejará o arquivamento em definitivo. Na ocasião, informo 

que, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. 

IX – Em caso de desarquivamento e reiteração injustificada de penhora on 

line, sem a indicação de bens, fica desde já ciente o exequente que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito, na forma do art.485, III do 

CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, independente de intimação 

para tal ato, vez que cientificado ab initio; Cumpra-se. , 16 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 7997-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Patrick de Queiroz, Alex Tony Ferreira de 

Queiroz, Viviane Keller de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB/RN 7464

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80578 Nr: 2695-85.2012.811.0013
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Lavilha Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar acerca da 

juntada de folhas 207/208 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 4140-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, 

Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:19137, MARCO AURELIO PAIVA - OAB:OAB/MT19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:19137

 Defiro o requerido pelo Sr. Inventariante em Ref.241.

Expeça-se o necessário, com as observações feitas pelo Sr. 

Inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188759 Nr: 2268-44.2019.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimario Carvalho de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9508/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 UBTIMAÇÃO da parte autora por meio de advogado constituído, a fim de 

que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor auferido com a venda 

da caminhonete GM S10, placas JIR-7005, bem como informe a razão do 

novo veículo adquirido, conforme nota fiscal carreada à prestação de 

contas de ref. 30, não estar em nome do curatelado ANGELO NOGUEIRA 

DE ABREU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 1550-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:OAB/MT 20988-A

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data não houve 

resposta ao ofício de referência 159, reiterado na ref. 173, assim intimo a 

parte autora para se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117029 Nr: 2571-63.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para indicar bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100717 Nr: 2471-45.2015.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA RODRIGUES, GENAIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 (...) Analisando os autos observo que falta interesse processual, tendo 

em vista que não cabe oposição em ações de usucapião, conforme 

entendimento do STJ, tendo em vista que no rito da ação de usucapião há 

edital para citar possíveis interessados. Havendo interessados cabe a 

estes contestar no feito principal e não apresentar oposição, sendo, 

portanto, meio inadequado. Sobre o tema, o STJ: “Não cabe oposição em 

ação de usucapião. O indivíduo não tem interesse processual para 

oferecer oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída 

nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o 

polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais 

interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de 

contestação. Como a lei exige a convocação de todos os interessados 

para ingressarem no polo passivo da ação de usucapião, se assim 

desejarem, isso significa que neste procedimento não há a figura do 

terceiro”. STJ. 3ª Turma. REsp 1726292/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, julgado em 12/02/2019. Neste sentido, a doutrina: “(...) cabe 

indagar se na ação de usucapião é possível que o terceiro se utilize da 

oposição como forma de demonstrar a existência de pretensão 

contraditória àquela formulada pelo autor. Posicionamo-nos pela negativa, 

justamente pela universalidade do juízo do usucapião. A citação nesse 

procedimento revela um ato complexo, e a manifestação de qualquer 

terceiro interessado revelara autêntica contestação, com a concretização 

do procedimento edital (art. 259 do CPC), que não se confunde com a 

citação por edital. Desta forma, a intervenção do terceiro nasce por força 

do ato citatório de caráter universal. Sendo ultrapassada a fase para a 

impugnarão, não poderá o terceiro valer-se da oposição”. (ARAÚJO, Fabio 

Caldas. Intervenção de terceiros. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 414-415) 

Sendo assim, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI do NCPC. Intimem-se as partes. Deixo de condenar ao 

pagamento de honorários e custas. PIRC. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166261 Nr: 3281-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Alves da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência para determinar que o requerido 

acoste aos autos, em dez dias, cópia das faturas de água em nome do 

autor dos anos de 2017, 2018 e 2019.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109656 Nr: 5992-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA CAVALCANTE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 A exequente apresentou cálculo no valor de R$33.330,72.

O executado apresentou impugnação com cálculo no valor R$13.644,53.

A exequente concorda em parte com a impugnação e apresenta o valor de 

R$15.381,06. Vez que acresceu o valor da repetição indébito e honorários 

correspondentes a este valor.

 Sendo assim, é consenso entre as partes o valor de R$13.644,53.

 Determino que seja expedido alvará em valor da exequente no valor de 

R$13.644,53.

Com relação ao valor de R$1.736,53 diga o executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122740 Nr: 4752-37.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Após o 

trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com 

baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62209 Nr: 2549-78.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladário Silva Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira, JOSÉ FELISBINO DE 

OLIVEIRA, Paulino Alves de Freitas, Guilherme Karpinski, Geovanes Paulo 

Machado, Valdimar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 Vistos.

Intimem-se os executados quanto ao cálculo apresentado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87575 Nr: 5278-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa Soares, Edneia 

Amaral Tiburcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito requerendo o que 

for de direito em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65923 Nr: 1965-74.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Graciano Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro, 

devendo perdurar pelo prazo de um ano. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo observar para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 3610-03.2013.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dneuza Gois Bezerra Nunes, Odimar de Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANETE GARCIA DE 

OLIVEIRA VALDEZ, para devolução dos autos nº 3610-03.2013.811.0013, 

Protocolo 85983, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 464-80.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Apoena SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolline Alves 

Nascimento Carvalho - OAB:, ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A, JOSE HENRIQUE NUNES PAZ - OAB:19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em se tratando de matéria sob afetação em Tema Repetitivo 986 do STJ e 

956 do STF, com determinação de suspensão.

Suspenda-se até decisão das Cortes Superiores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145312 Nr: 5825-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Intime-se pessoalmente sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63431 Nr: 3771-81.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilia Bernardo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte auora, através do seu advogado constituído nos autos, 

para manisfestar-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156146 Nr: 10870-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Octávio Cesário Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA AIEX PARRA - 

OAB:49306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Junte-se Termo de Audiência realizada em 19/12/2019 e voltem 

conclusos, imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127361 Nr: 6912-35.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES SILVA, PATRICIA CRISTINA 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE HIDALGO DE SOUZA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Informações a serem juntadas, Id: 206254, protocolado em: 09/12/2019 às 

08:58:32

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85166 Nr: 2740-55.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anglo American Fosfatos Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Junqueira de Oliveira 

Martins - OAB:OAB/SP 271.217, Renata Moquillaza da Rocha Martins 

- OAB:OAB/SP 291.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Estela Vieira Navarro - 

OAB:28664, FERNANDO JOSÉ MESQUITA - OAB:12.816

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 32576 Nr: 66-51.2006.811.0013
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonair Lima Bianquini, Eloiza Helena da Cruz 

Bianquini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonair Lima Bianquini Filho - 

OAB:15265 - MT

 Recebo e acolho os embargos.

Revogo a sentença.

Ao autor para dar prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 32803 Nr: 287-34.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Araújo - 

OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao excepto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94509 Nr: 5360-06.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLGN, CDAG, Elza Helena Soares Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B, 

MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 32791 Nr: 213-77.2006.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Galdino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Carlos Vieira Martins, Luiz Gomes 

Medeiros, Euripedes Basanulfo de Melo Carola, José Mauri da Silva, Lidia 

Porfirio da Rocha, Gustavo Chama de Queiroz, Gilson Barbosa de Freitas, 

Pedro Cesar Roque Faria, Plínio Cesar Freitas Alves, Sebastião de Oliveira 

Teodoro, Valdemar Correia de Souza, Helena Ferreira Basílio, Aires de 

Freitas, Valijo Luiz Valadão, Altimar Basílio, Eurides Veiga dos Santos, 

Nazário Joaquim Cayres Júnior, Luiz Vilmar Barros dos Santos, José 

Pereira da Silva, Juliano Souza Queiroz, Virginio Luiz de Freitas, Marcos 

Leonel Barros dos Santos, Antonio Sergio Souza Queiroz, Ademilson José 

da Silva, Sedinei Palharini, Rodrigo Martins Guimarães, José Divino de Tal, 

Izabel Freitas, Theodolino de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, David Eduardo Goldshmidt - OAB:139119/SP, 

Gustavo Guilherme Costa Salazar - OAB:11519-MT, JOSÉ CARLOS 

REZENDE - OAB:9146, Weskley Pereira de Moraes - OAB:MT/8.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519-MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492-MT, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, Lucas Celso 

Monteiro da Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT, Mario Alcides 

Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B, Ubaldo Resende da Silva - OAB:3315-B/MT

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios para que onde se lê "29 

de novembro de 2019", leia-se "25 de novembro de 2019".

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88537 Nr: 471-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Duarte de Oliveira, Elias Martins Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento a feito requerendo o que 

for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113229 Nr: 1321-92.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALUCIA SILVA DA MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151331 Nr: 8592-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeventino Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109783 Nr: 6053-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileusa Aparecida de Oliveira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90459 Nr: 2160-88.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitoriana Morinigo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101172 Nr: 2605-72.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarissa Munhak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

JUNTADA DE REFERENCIA 140

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119443 Nr: 3350-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGS, Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR ACERCA DO DA JUNTADA 

DE REFERENCIA 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144392 Nr: 5436-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROLIM BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DAS 

INFORMAÇÕES JUNTADAS NA REFERENCIA 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147375 Nr: 6741-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique dos Santos Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:

 Intimação da parte requerida:Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas ou honorários.P. R. I. C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2162 de 2710



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163029 Nr: 1777-71.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene Maciel de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167824 Nr: 4029-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA JUNTADA DA 

CARTA PRECATÓRIA DE REFERENCIA 64..

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136646 Nr: 2201-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA EUFRAZIO EIRELI - ME, 

WANDERSON PEREIRA EUFRAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON PEREIRA EUFRAZIO EIRELI 

- ME, CNPJ: 15485242000270 e atualmente em local incerto e não sabido 

WANDERSON PEREIRA EUFRAZIO, Cpf: 01618991108, natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MT em face de WANDERSON PEREIRA EUFRAZIO EIRELI - ME e 

WANDERSON PEREIRA EUFRAZIO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento de imposto, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20171623/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$34.441,45 - Valor Atualizado: R$34.441,45 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luis Eduardo Oliveira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 2019

Caio Alves Arantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80020 Nr: 2025-47.2012.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Aparecida de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT, IVOMAR DE SOUZA REIS - OAB:26.148/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico que verificando junto ao sistema siscon-DJ, consta valores 

vinculados conforme extrato adiante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156146 Nr: 10870-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Octávio Cesário Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA AIEX PARRA - 

OAB:49306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo o Sr. Manoel Joaquim da Silva Filho – engenheiro agrônomo, 

CREA 120456582-1, para realização da perícia. Intimem-se para que 

assuma o compromisso e apresente honorários.

Após ao requerido para recolher os valores e às partes para apresentar 

quesitos.

 Após a juntada do laudo, às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109050 Nr: 5816-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B B EMPREENDIMENTOS LTDA, Benedito Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Pereira, Penha Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º do NCPC, intime-se o executado para 

que em 5 dias se manifeste.

Em caso de inercia, expeça-se alvará e volte concluso para sentença.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154913 Nr: 10359-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

Expeça-se ofício à SEDUC e Assessoria Pedagógica da SEDUC de Pontes 

e Lacerda e Escola Estadual Antonio Carlos de Brito, para que apresentem 

o laudo de exame de sanidade física e mental que instruiu a contratação 

temporária do requerido ANTONIO PEREIRA DE SOUZA NETO e cópias de 

todo o processo de contratação, em 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147013 Nr: 6590-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Certifique-se o cartório eventual decurso de prazo para manifestação pelo 

autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 178683 Nr: 8451-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE, Ingrid Mara 

de Oliveira Poche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor quanto à petição de desistência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137226 Nr: 2490-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JESSICA JESUS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Alves da Silva, Núcleo de Prática 

Jurídica - Curso de Direito Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7.205, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Defiro o pedido de dilação de prazo.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156881 Nr: 11260-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

Certifique-se o cartório eventual trânsito em julgado nos autos em apenso.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143761 Nr: 5138-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. PINCERATO COMÉRCIO ME, Arlindo 

Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido acerca da penhora realizada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89817 Nr: 1595-27.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Narzira Florinda de Jesus, Neuza de Jesus 

Pereira, JURACI DE JESUS PEREIRA, Juvercino Jesus da Silva, Maria 

Aparecida Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido retro.

Expeça-se RPV como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155893 Nr: 10760-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101539 Nr: 2744-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcélio Duranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Suspenda-se o presente feito pelo prazo de um ano.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103259 Nr: 3434-53.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124735 Nr: 5695-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rodrigues dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas exequemte quanto à petição retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127963 Nr: 7173-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Moreira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em cinco dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129575 Nr: 7979-35.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scherer & Scherer Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156986 Nr: 11299-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G1 AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da monitória, 
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convertendo esta em execução, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código 

de Processo Civil, e condenando a ré no pagamento das custas e 

despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem como 

honorários advocatícios do patrono do autor que fixo 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117738 Nr: 2778-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LÚCIO DOS SANTOS, SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Às partes para alegações finais em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 184155 Nr: 11040-30.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA 

RAYANE CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:14866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Pediu na contestação que: “Sendo assim requer a total improcedência a 

Ação ora proposta, bem como seja o Embargante condenado as custas e 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento). Seja 

reconhecida a simulação entre o Embargante e o senhor Ezequias, e 

assim declare nulo de pleno direito a suposta venda do imóvel urbano 

entre Ezequias e o ora Embargante. E consequentemente julgar 

improcedente o presente embargos, e consequentemente, seja cassada a 

tutela concedida antecipadamente ao Embargante. Requer ainda a prova 

empresta do feito principal 157924, haja vista, a audiência de instrução já 

com ouvidas das testemunhas naquele feito”.O embargante apresentou 

impugnação à contestação.Foi realizada audiência ouvindo 

testemunhas.As partes apresentaram alegações finais.Relatei, 

decido.Partes capazes, legítimas e bem representadas. Juízo competente 

para conhecer da demanda, não existindo causas de suspeição ou 

impedimento a serem reconhecidas. Pedido é juridicamente possível e 

conforme os ditames da lei processual. Quanto à causa de pedir, o 

provimento jurisdicional é adequado e necessário ao atendimento da 

pretensão deduzida.Analisando o feito assiste razão ao embargado.O bem 

imóvel foi discutido nos autos nº 11796-73.2017.811.0013, Código 157924. 

Naquele feito ficou demonstrado que o embargado é legitimo proprietário 

do imóvel. Neste feito o embargante comprou o bem de alguém que não 

poderia ter vendido, por uma questão contratual. Na verdade, o 

embargante comprou de quem não era dono.Em tese, há um vício 

redibitório, em que o real réu da presente ação deveria ser o Ezequias 

Ferreira de Lima, que vendeu o bem sem ser o dono, conforme sentença 

do feito de cód. 157924. Devendo requerer a rescisão contratual e 

ressarcimento material.Posto isto, julgo o mérito nos termos do art. 487, 

inciso I do NCPC, pela improcedência do pedido.Condeno o embargante ao 

pagamento de custas e honorários em 10%, devendo ser observado a 

assistência judiciária gratuita. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Vistos.

Com a ocorrência do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiros será 

retomado o andamento processual.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103308 Nr: 3456-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, Idelvan Ramalho de Souza, Ianara 

Maria Alves ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para manifestar-se acerca as correspondencia 

devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165239 Nr: 2801-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA A 

JUNTADA DA CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159237 Nr: 35-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Barbosa Batista
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA A 

JUNTADA DA CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109656 Nr: 5992-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA CAVALCANTE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA FORNECER 

DADOS BANCÁRIOS PARA DEVIDA TRANSFERENCIA, DE VALORES 

EXISTENTE NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144512 Nr: 5497-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Duracy de Campos Morato, Amanda Caserta 

Morato Asvolinsque Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321/SP, JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB:OAB/MT 7.948, Mario 

Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO INVENTARIANTE, PARA MANIFESTAR-SE NOS 

AUTOS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150667 Nr: 8310-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, eder carlos 

magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

JUNTADA DA CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150574 Nr: 8257-02.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onildo Franco Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149954 Nr: 7913-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO DIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138667 Nr: 3117-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevina Maria da Costa Moveis - ME, 

VALDEVINA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120785 Nr: 3911-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gislene da Silva, Vanilza da Silva Ribeiro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2167 de 2710



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164343 Nr: 2299-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DE MOURA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161563 Nr: 1128-09.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delsi Salete Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151505 Nr: 8655-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENES FREITAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o cartório se o INSS foi intimado, bem como acerca de 

eventual decurso de prazo para resposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118571 Nr: 3077-39.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BATISTA DE SOUZA, RAMÃO 

ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se por um ano.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114563 Nr: 1763-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos 

apresentados, devendo ser expedido RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113229 Nr: 1321-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALUCIA SILVA DA MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos 

apresentados, devendo ser expedido RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166439 Nr: 3381-67.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660

 Vistos.

Solicitem-se informações quanto à entrega do laudo técnico em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46393 Nr: 3031-31.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Pedrozo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

7.471,75, a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 3.814,50 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 3.657,25 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107964 Nr: 5392-74.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA EUNICE CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, David 

Celson Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozilde Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas Encenha - 

OAB:OAB/MT 9978A

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

719,65, a que foi condenado nos termos da r. sentença - ref. 58. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 425,02 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 294,63 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92155 Nr: 3530-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Anunciação de Moraes Costa, Gedeon Domingos 

Moreira, Isaura Bezerra de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Éder 

Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o exequente para que traga cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 2115-50.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA MARIA DA SILVA, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Dê-se vistas às partes para que se manifestem acerca da necessidade de 

realização de perícia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95780 Nr: 248-22.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Julgo extinto o feito nos termos do art. 924, II do NCPC;

2. Arquive-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137074 Nr: 2428-40.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTINA DE LOURDES JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ISALTINA DE LOURDES JESUS propôs a presente ação de concessão de 

AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE - LOAS em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que reúne todos os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido, 

mas que o benefício foi negado pela autarquia federal.

A parte requerente juntou os documentos comprobatórios, com 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo.

O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido 

inicial.

Laudo pericial e Estudo social juntado aos autos, do qual tiveram vista as 

partes.

É o relatório. DECIDO.

O amparo social é um benefício de prestação continuada destinado a 

assistir ao idoso ou deficiente que comprove não possuir meios de prover 

a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, tendo natureza 

assistencial e, por isso, independe de contribuições.

 Sobre o tema, dispõe a Lei 8.742/93:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

 § 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

 § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

 § 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória.

 § 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não 

prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de 

prestação continuada.

 § 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e 

do grau de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação 

médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes 

sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

 § 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 

beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 

encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.

 § 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada 

pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais 

procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido.

 § 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de 

aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda 

familiar per capita a que se refere o § 3º deste artigo.

 § 10 Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste 

artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

§ 11 Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, 

poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de 

miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme 

regulamento.

Na hipótese dos autos, a deficiência da parte autora não foi demonstrada 

pelo exame pericial produzido nos autos, tratando-se de doença total, 

porém reversível, com possibilidade de reabilitação.

Entretanto, atualmente sem condições de atividade laboral.

 O ponto controvertido é o preenchimento, ou não, do segundo requisito 

para concessão do beneficio, ou seja, aferir se a renda familiar per capita 

é inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

Sobre este ponto, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do RE 567.985, declarou a inconstitucionalidade 

parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, §3º, da Lei 8.742/93, para 

afastar o critério objetivo da renda para obtenção do benefício social, 

indicando a necessidade de se aferir a efetiva miserabilidade do 

pretendente. Assim têm entendido os tribunais:

O fato de a renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo não impede que outros fatores sejam considerados para a 

avaliação das condições de sobrevivência da parte autora e de sua 

família, fazendo com que a prova da miserabilidade necessária à 

concessão do benefício assistencial seja mais elástica. (AG 

0016474-03.2008.4.01.0000 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.36 de 

27/10/2011)

 Além disso, não deve ser contabilizada para fins de aferição da renda 

familiar a eventual percepção de benefício previdenciário ou assistencial 

de valor mínimo por pessoa idosa:

O art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) pode 

ser aplicado, por analogia, para excluir, da renda familiar per capita, o 

benefício previdenciário ou assistencial de valor mínimo recebido por 

pessoa idosa, para fins de concessão de benefício de prestação 

continuada a outro membro da família (Precedente: AgRg nos EREsp 

979.999/SP, Rel. Ministra Alderita Ramos De Oliveira (Desembargadora 

Convocada Do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 

19/06/2013)

Conforme estudo social realizado no núcleo familiar da parte requerente, 

verifica-se que a família é composta de 3 pessoas, sendo a requerente e 

dois filhos menores impúberes.

Assim, a família não tem renda per capita, ou seja, INFERIOR a ¼ (um 

quarto) de um salário mínimo vigente à época do pedido.

 Diante do exposto, constata-se que a renda percebida pelo núcleo familiar 

não supre o estado de miserabilidade, diante das precariedades 

observadas pela equipe profissional que verificou in loco as condições 

fragilizadas da família, bem como a situação de hipossuficiência.

Assim, considerando que o laudo social, o laudo pericial e os demais 

elementos carreados aos autos evidenciam que a parte autora possui 

deficiência física, bem como vive em condições de miserabilidade, a 

procedência do pedido é medida que se impõe.

Por se tratar de deficiência passível de tratamento, entendo que a 

prestação continuada será devida a partir da presente decisão e apenas 

pelo prazo de 1 ano.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:

1- o nome do segurado: ISALTINA DE LOURDES JESUS

2- o benefício concedido: AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE

4- a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO

5- a data de início do benefício – DIB: 18/12/2019 (data da decisão)

6- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO

7- prazo final: 18/12/2020

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA: A correção monetária será aplicada 

em conformidade com a Lei 6.899/81 e legislação superveniente, de 

acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017.

 TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção 

monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 
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devida.

ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS: Os juros moratórios serão calculados 

de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161, § 1º, do CTN. A partir de julho de 2009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, 

e legislação superveniente.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça 

(Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico obtido pela 

parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 184432 Nr: 11149-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio Correa de 

Souza, Gilda José de Freitas souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 Defiro o pedido de juntada de substabelecimento e de habilitação dos 

advogados.

Suspendo o feito, por 45 dias, para tentativa de acordo entre as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 1227-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS, Pedro Garcia 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, Itau 

Seguros de Auto e Residencial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT, Sergio Henrique K. Kobayashi - OAB:6180

 Com isso, homologo o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo 

Judicial, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.Sem custas ante a 

gratuidade deferida.P.R.I.C. Arquive-se.Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Adan Felipe Maidana Pimenta, Assessor de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Leonardo de Araujo 

C o s t a  T u m i a t i J u i z  d e 

DireitoPRESENTES____________________________Carlos Pedro Garcia 

dos SantosRequerente____________________________Maíra Gaspar 

SantosAdvogada do Requerente__________________________Waldemir 

Pereira de OliveiraRequerido_____________________João Otávio Mundim 

OliveiraPreposto do Requerido_____________________Jefferson Luis 

Fernandes BeatoAdvogado do Requerido_____________________Mateus 

Nunes AmaralAdvogado do Requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160569 Nr: 693-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERYKSON THYAGO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a decisão de Ref: 14 foi prolatada com a data de 29/01/2019 

quando deveria constar a data de 29/01/2018, diante disto e em respeito 

ao despacho de Ref: 28 que reconheceu o erro material, faço a presente 

certidão retificando que a data correta da prolação da sentença de Ref: 14 

é 29/01/2018, tendo sido disponibilizada no DJE nº 10191, de 01/02/2018 e 

publicado no dia 02/02/2018, conforme Ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156663 Nr: 11158-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC FERNANDO VIEIRA BERNARDO, 

LUCIMARA COLARES BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159807 Nr: 363-38.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO MINERAÇÃO E LOGISTICA LTDA, 

IVAN AFONSO SABOIA, ANGELA MARIA AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165528 Nr: 2957-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina Chorobura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela autarquia ré é 

tempestivo, diante disto impulsiono os autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168576 Nr: 4388-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERRACINI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem-se acerca do mesmo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 4077-21.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. C. Comércio de Peças e Acessórios Ltda-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Intimo as partes, através do seu respectivo patrono constituído nos autos, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, a 

ser realizada no dia 10/03/2020, às 15:00 horas, no Edifício do Forum, na 

Av. Paraná, nº 2054, bairro: 2054, bairro: São José, cidade: Pontes e 

Lacerda - MT, Cep: 78.250-000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126444 Nr: 6455-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionário Públicos Municipais de Pontes 

e Lacerda - SINFPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de ref: 127, e notando que da 

petição de ref: 125 não há comprovante de protocolo do agravo no tribunal 

informando o número do processo, realizei pesquisa no PJE 2 Grau e não 

localizei agravo de instrumento interposto pelo autor. Diante disto, 

impulsiono os autos intimando o autor para se manifestar informando se 

houve interposição do agravo no tribunal, conforme art. 1.017, §2º, inc I do 

CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6488 Nr: 260-61.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maurício Felisberto da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral Comodoro, Romualdo de 

Andrade Kelm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Pires da Costa - 

OAB:24527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200, Marcelo Beduschi - OAB:MT/10.879-A, 

OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Intimo os patronos dos executados para efetuarem o pagamento solidário, 

no prazo de 03 (três) dias contados a partir da intimação, do montante de 

R$56.388,16 (cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e 

dezesseis centavos) acrescidos de todos os encargos legais incidentes 

até a data do efetivo pagamento, bem como custas e despesas 

processuais e 20% de honorários, conforme o artigo 827 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149754 Nr: 7779-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO TORRES DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ TORRES REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono os autos imtimando 

as partes para manifestarem-se acerca do mesmo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154303 Nr: 10062-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Considerando que aprotou nos autos o laudo pericial, imtimo as partes 

para manifestarem-se sobre o conteúdo do mesmo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 232-97.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2172 de 2710



 PARTE AUTORA: PABLO EDUARDO TOMAZ GARCIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63584 Nr: 3924-17.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da inercia do INSS, homologo os cálculos do autor;

2. Expeça-se RPV;

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117716 Nr: 2772-55.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCC, MGCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdReTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:56443

 1. Intimem-se as partes, após 15 dias nada sendo requerer arquive-se.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167410 Nr: 3820-78.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA, Nandria Daniela dos 

Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A., ANDRESA PALMEIRAS DE 

SOUZA ME, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Wesley Leonel da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:14.994-A

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115997 Nr: 2200-02.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE ARAUJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos 

Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA LORENZO NIECE - 

OAB:43589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105172 Nr: 4211-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farm. Int. Fund. Ass. Trab. Rural, Solben - 

Sociedade Lacerdensse de Beneficência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, BÁRBARA MANETTI SENHORINHO - OAB:66807/PR

 Diante das informações trazidas pelo exequente de que se trata de 

dinheiro privado, e pela inercia da executada, defiro o pedido e determino 

a expedição do alvará;

Nos termos do art. 924, II do NCPC julgo extinto o feito tendo em vista que o 

mérito foi alcançada com a satisfação do crédito.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103388 Nr: 3507-25.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Chuvé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91089 Nr: 2674-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntado aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60378 Nr: 718-92.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador-Chefe do INSS - 

OAB:

 1. Diante da inercia do INSS, homologo os cálculos do autor;

2. Expeça-se RPV;

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117974 Nr: 2853-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Margonato Porfírio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Intime-se o embargante para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133566 Nr: 716-15.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139578 Nr: 3525-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SIMIOLI CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONY MARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas, determinando o 

cancelamento da expedição das cartas precatórias.

Sendo assim, às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144140 Nr: 5312-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUSA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos,

Expeça-se alvará em favor do autor.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160346 Nr: 609-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus - ME, LUIZ CARLOS 

JAKITYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que apresente o endereço, em 15 dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162530 Nr: 1585-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista Quirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da penhora infrutífera, intime-se o exequente para indicar bens à 

penhora, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162970 Nr: 1750-88.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA IZABEL VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodriguês de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A

 Intimem-se as partes para cumpram o pedido do perito (ref. 135).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145926 Nr: 6097-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Maria Cândido Leopoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

LUCIMAR MARIA CANDIDA LEOPOLDO propôs a presente ação de 

concessão de AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE - LOAS em desfavor do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela autarquia 

federal.

A parte requerente juntou os documentos comprobatórios, com 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo.

O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido 

inicial.

Laudo pericial e estudo social juntados aos autos, dos quais tiveram vista 

as partes.

É o relatório. DECIDO.

O amparo social é um benefício de prestação continuada destinado a 

assistir ao idoso ou deficiente que comprove não possuir meios de prover 

a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, tendo natureza 

assistencial e, por isso, independe de contribuições.

 Sobre o tema, dispõe a Lei 8.742/93:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

 § 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

 § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

 § 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória.

 § 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não 

prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de 

prestação continuada.

 § 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e 

do grau de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação 

médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes 

sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

 § 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 

beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 

encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.

 § 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada 

pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais 

procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido.

 § 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de 

aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda 

familiar per capita a que se refere o § 3º deste artigo.

 § 10 Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste 

artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

§ 11 Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, 

poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de 

miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme 

regulamento.

Na hipótese dos autos, a deficiência da parte autora foi demonstrada pelo 

exame pericial produzido nos autos, tratando-se de doença total e 

irreversível, sem condições de atividade laboral.

 O ponto controvertido é o preenchimento, ou não, do segundo requisito 

para concessão do beneficio, ou seja, aferir se a renda familiar per capita 

é inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

Sobre este ponto, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do RE 567.985, declarou a inconstitucionalidade 

parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, §3º, da Lei 8.742/93, para 

afastar o critério objetivo da renda para obtenção do benefício social, 

indicando a necessidade de se aferir a efetiva miserabilidade do 

pretendente. Assim têm entendido os tribunais:

O fato de a renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo não impede que outros fatores sejam considerados para a 

avaliação das condições de sobrevivência da parte autora e de sua 

família, fazendo com que a prova da miserabilidade necessária à 

concessão do benefício assistencial seja mais elástica. (AG 

0016474-03.2008.4.01.0000 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.36 de 
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27/10/2011)

 Além disso, não deve ser contabilizada para fins de aferição da renda 

familiar a eventual percepção de benefício previdenciário ou assistencial 

de valor mínimo por pessoa idosa:

O art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) pode 

ser aplicado, por analogia, para excluir, da renda familiar per capita, o 

benefício previdenciário ou assistencial de valor mínimo recebido por 

pessoa idosa, para fins de concessão de benefício de prestação 

continuada a outro membro da família (Precedente: AgRg nos EREsp 

979.999/SP, Rel. Ministra Alderita Ramos De Oliveira (Desembargadora 

Convocada Do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 

19/06/2013)

Conforme estudo social realizado no núcleo familiar da parte requerente, 

verifica-se que a família é composta de seis pessoas, em que apenas uma 

trabalha e percebe o salário mensal de R$ 1.200,00.

Assim, a renda per capita familiar mensal é de R$ 200,00 ou seja, 

INFERIOR /// SUPERIOR a ¼ (um quarto) de um salário mínimo vigente à 

época do pedido.

 Diante do exposto, constata-se que a renda percebida pelo núcleo familiar 

não supre o estado de miserabilidade, diante das precariedades 

observadas pela equipe profissional que verificou in loco as condições 

fragilizadas da família, bem como a situação de hipossuficiência.

Assim, considerando que o laudo social, o laudo pericial e os demais 

elementos carreados aos autos evidenciam que a parte autora possui 

deficiência física, bem como vive em condições de miserabilidade, a 

procedência do pedido é medida que se impõe.

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:

1- o nome do segurado: Lucimar Maria C. Leopoldo

2- o benefício concedido: AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE

4- a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO

5- a data de início do benefício – DIB: 15/03/2017 (data de entrada do 

requerimento administrativo)

6- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA: A correção monetária será aplicada 

em conformidade com a Lei 6.899/81 e legislação superveniente, de 

acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017.

 TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção 

monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.

ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS: Os juros moratórios serão calculados 

de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161, § 1º, do CTN. A partir de julho de 2009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, 

e legislação superveniente.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça 

(Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico obtido pela 

parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 8682 Nr: 148-39.1993.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Alves da Silva, Anderson Lincoln 

Alves, Lincoln Alves de Oliveira, Zaqueu Alves de Oliveira, Benedito 

Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT, Valter Evangelista de Jesus - OAB:17513

 Intimem-se as partes para que deem prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 5365-72.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Limirio Marçal, Maria Luzia Marçal, Limirio 

Marçal, Ivone Limiria da Silva, Ozana Limíria Marçal, Valdeci Claudio da 

Silva, Valdeci Pereira da Fé, Valdivina Limíria da Fé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Intime-se o réu para que efetue o pagamento, nos termos do pedido de 

fl.537.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 4124-48.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETTE TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126568 Nr: 6501-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva Akerley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Intimo a parte a parte requerida, através do seu patrono constituído nos 

autos, para efetuar o pagamento das guias juntada na Ref: 119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86102 Nr: 3733-98.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Ladislau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A, Marcio José Rodrigues de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intime-se o réu, para que diga sobre os pedidos de fl. 191.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87574 Nr: 5276-39.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Marques da Silva, Edneia Amaral 

Tiburcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que indique bens à penhora, sob pena de 

suspensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87576 Nr: 5279-91.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edneia Amaral Tiburcio, Marcos Antonio 

Barbosa Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/MT 65.216, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que indique bens à penhora, sob pena de 

suspensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88204 Nr: 181-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Oliveira de Moraes, Severino Ponte da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067/O, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:PR/8123, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que indique bens à penhora, sob pena de 

suspensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148191 Nr: 7100-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Joventino Coelho, Leila Aguetoni, 

Lauro José de Souza, LAURINDO JOSÉ DE SOUZA, Helio Policarpo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555, Tulio Marcelo Denig Bandeira - OAB:26713-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, 

para manifestar-se acerca da devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151955 Nr: 8861-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152489 Nr: 9194-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR MIGUEL DA CUNHA, TEREZINHA 

GALHARDO NOGUEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu advogado constiuído nos autos, 

a fim de que tome ciência acerca da audiência a ser realizada no dia 

10.03.20 às 13:00 horas, primeiro horário livre em pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92895 Nr: 4149-32.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Marcon - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, JAQUELINE PIOVESAN - OAB:23046/O, MARINE 

MARTELLI - OAB:23062/O

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face da UNIÃO.

Intimado o executado concordou com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

130, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do exequente.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 471-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlito Fernandes Neto - 

OAB:OAB/MT 18503

 Venham aos autos os cáluclos atualizados e o nº do CPF do executado 

na mesma petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126277 Nr: 6378-91.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENFICA ANTONIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Vistos.

Dê-se vistas às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153930 Nr: 9875-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iromar Aparecida de Queiroz Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA , CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, 

para manifestar-se acerca da devolução da correspondência de Ref: 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158534 Nr: 12127-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villalpando & Trento Ltda - ME, Alberi Antonio 

Trento, Carlos Teixeira Villalpando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Julgo extinto o feito nos termos do art. 924, II do NCPC;

2. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137276 Nr: 2515-93.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE GUIMARAES TEODORO, Aline da Silva 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 4294-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Emília Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o INSS, para que diga em 5 dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 1077-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA FREITAS SPAGNOL 

REZENDE - OAB:17697/B, Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 Certifique-se o cartório se houve a publicação da sentença.

Após, dê-se vista as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129232 Nr: 7796-64.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo a desistência do recurso, diante do acordo entre as partes.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168108 Nr: 4189-72.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concordância do INSS, homologo os cálculos do autor.

Expeça-se RPV, observando o requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99122 Nr: 1703-22.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nozor Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ferreira de Brito - 

OAB:9982/MS, Henrique Lima - OAB:9979/MS, Paulo de Tarso 

Pegolo - OAB:10789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158918 Nr: 12365-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Alberto Ribeiro Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão, nos termos do art. 40 LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159782 Nr: 345-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154892 Nr: 10350-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a executada para que efetue o pagamento dos débitos fiscais, 

sob pena de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156098 Nr: 10848-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ da Costa Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão, nos termos do art. 40 LEF.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131900 Nr: 118-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 Retifique-se a autuação, alterando a fase processual.

Intime-se Daiane de Souza Andrade pessoalmente para que constitua 

novo advogado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 188540 Nr: 2167-07.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MIURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Miura - OAB:6.441-B, Fábio 

Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156080 Nr: 10835-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbosa do Nascimento & Antonelli LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:OAB/MT 19476-O;

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129226 Nr: 7794-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEU DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166078 Nr: 3181-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmak Goveia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132724 Nr: 468-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Zarzenon e Cia Ltda ME, Isabel Zarzenon, 

Ademilson Zarzenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, falta a NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.

Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 921 do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134344 Nr: 1090-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSUPLAN COMERCIO DE SEMENTES LTDA, 

Nadla Batista de Melo, Jorge Barbosa Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, falta a NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.
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Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 40 da 

LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161232 Nr: 996-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANIA ALVES SABINO 01422279197, 

GEOVANIA ALVES SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, falta a NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.

Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 40 da 

LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117534 Nr: 2716-22.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concordância do INSS, homologo os cálculos do autor.

Expeça-se RPV, observando o requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118222 Nr: 2951-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Alves de Souza, Acessórios do Irmão Ltda, 

Josiana Almeida dos Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VELOSO 

TROMBETA - OAB:7984, RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - OAB:7559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de ref. 8.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127534 Nr: 7002-43.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. DE P. BORGES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149242 Nr: 7526-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jesulino Aureliano Costa Santos, genozira santos 

padoa costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159406 Nr: 134-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Aparecido Nunes - ME, Silvano 

Aparecido Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora, via sistema BACENJUD.

 Aguarde-se o resultado pelo prazo de 5 dias.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148398 Nr: 7174-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 Defiro o pedido de concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que a 
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parte Autora possa dar o devido andamento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164350 Nr: 2302-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINA ALFONSO COSTA, DERCILIA 

ALFONSO CORREIA, ESPÓLIO DE GILMAR XAVIER CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 2994-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes, em 15 dias nada sendo requerido: arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131004 Nr: 8612-46.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARE BERNARDINO SANTOS CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes, em 15 dias nada sendo requerido: arquive-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004608-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA DOS SANTOS PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004608-41.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRENDA DOS SANTOS PINOTTI REQUERIDO: MARISA 

ALVES VILELA DE AZAMBUJA Vistos. A parte autora requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade o fato da autora cursar junto a IES – UNIC Medicina Veterinária 

que custa cerca de R$ 3.000,00, o que denota condições financeiras para 

arcar com as custas judiciais. Desse modo, havendo nos autos elementos 

que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003647-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. D. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE OLIVEIRA GINO OAB - 001.807.701-36 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003647-03.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANA 

CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA REPRESENTANTE: 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA GINO PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 27625308 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 19/12/2019. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003679-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEDROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALOISIO BARBOSA CALADO NETO OAB - PB17231 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003679-08.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO FINASA BMC 

S.A. PARTE RÉ: REQUERIDO: BRUNO PEDROSA DA SILVA Certifico para 

os fins de direito que, tendo em vista a apresentação de Embargos de 

Declaração de ID 27449039 tempestivos, e com amparo ao provimento 

56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 19/12/2019. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002487-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

JOSE AUGUSTO PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

JESSICA PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAYME DE FARIA MELO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002487-74.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Aparecida do Nascimento Pinheiro Gonçalves Autor (a, s): Rosana 

Cristina Pinheiro Gonçalves Autor (a, s): Jessica Pinheiro Gonçalves Autor 

(a, s): José Augusto Pinheiro Gonçalves Réu (é, s): Adjayme de Faria Melo 

Vistos. EXPEÇA-SE novamente carta precatória a Comarca de Brasília/DF, 

com a finalidade de citar o requerido Adjayme de Faria Melo, no endereço 

sito Rua Sergipe, Lote nº 08 (Acamp. Pacheco Fernandes), Vila Planalto, 

Brasília/DF, CEP: 70.804-250, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça sua defesa, advertindo-lhe o teor do art. 344 do NCPC. Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via 

DJE, para ofertar impugnação no prazo legal. Em seguida, à conclusão. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 19 de dezembro de 2019. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000889-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CRISTIANE ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CLEIA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

JOAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

GERALDO MAGELA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000889-85.2018.8.11.0013 AUTORA: 

CRISTIANE ALVES AMORIM. AUTORA: JOÃO ALVES AMORIM. AUTORA: 

ROZANGELA ALVES AMORIM. AUTORA: CLEIA ALVES AMORIM. 

AUTORA: LOURDES CONCEIÇÃO ALVES AMORIM. RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO. Vistos. JOÃO ALVES AMORIM, CRISTIANE ALVES 

AMORIM, ROZANGELA ALVES AMORIM, CLEIA ALVES AMORIM e 

LOURDES CONCEIÇÃO ALVES AMORIM ajuizaram AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos qualificados nos autos e devidamente representados. Extrai-se da 

inicial que a autora, Lourdes Conceição Alves Amorim, é ex-cônjuge do 

“de cujus”, Raimundo Pereira de Amorim, e, os demais são seus filhos. Em 

suma, no dia 30 de outubro de 2016, veio a óbito, com 71 (setenta e um) 

anos de idade, a pessoa supracitada, em razão de um atropelamento 

causado pela viatura da Polícia Judiciária Civil, porquanto, por volta das 

17h40min, encontrava-se trafegando acima do limite de velocidade 

permitido na Avenida Airton Senna, Bairro São José, nesta urbe, 

consoante inclusos documentos que acompanham a exordial. Em razão do 

fato exposto, propugnam os autores pela condenação do réu ao 

pagamento de danos morais. Juntaram documentos. Determinada a 

emenda da inicial (id. 13832426), o chamado judicial foi atendido (id. 

13991013). Citado, o réu apresentou contestação no id. 16222124, bem 

como apresentou documentos. Na oportunidade, alegou, no mérito, culpa 

exclusiva da vítima, consubstanciando-se no fato de que teria ela 

atravessado a rua desavisadamente, sem a adoção dos cuidados 

necessários a se cruzar via pública, vindo, assim, a ser atropelada pela 

viatura. Ao final, requer a improcedência do pedido indenizatório e, na 

hipótese de eventual procedência, propugna, subsidiariamente, pelo 

reconhecimento da culpa concorrente. Os autores se manifestaram no id. 

17203526 e, na sequência, foi proferido decisão saneadora (id. 

18046000), ocasião pela qual foram fixados os pontos controvertidos e 

deferida a prova oral a ser produzida. A audiência de instrução e 

julgamento foi realizada, conforme termo anexo no id. 22065939. A seguir, 

os autores e a ré apresentaram as alegações finais, respectivamente, nos 

id’s. 22583378 e 23883334. Por fim, o Ministério Público se manifestou 

favoravelmente à procedência do pedido (id. 25720774). E os autos 

vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. a) Da verificação da 

existência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De 

proêmio, trata-se de causa que visa apurar a responsabilidade civil do 

Estado de Mato Grosso em razão de acidente de trânsito cometido pelo 

agente estatal. “In casu”, o fato narrado na inicial vem instruído com 

provas documentais, aptas à elucidação dos fatos. Ou seja, trata-se de 

fato incontroverso que a vítima, Raimundo Pereira de Amorim, cônjuge e 

genitor dos autores, veio a óbito em razão do atropelamento causado por 

viatura da Polícia Judiciária Civil, consoante se verifica na certidão de óbito 

de id. 13515956. Na fase instrutória, as testemunhas Geraldo e Manoel, 

devidamente compromissadas, foram ouvidas, todavia não souberam 

prestar informações relevantes ao deslinde da causa, em razão de suas 

ausências no momento em que ocorreu a colisão entre o veículo automotor 

e a vítima. Por sua vez, foi ouvido o condutor da viatura, o qual não foi 

compromissado e, na ocasião, afirmou que tentou frear o veículo e desviar 

da vítima, no entanto, não conseguiu evitar o atropelamento. O laudo 

pericial apresentado pela Politec, no id. 13516079, concluiu no sentido de 

que “a causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo 

atropelador por percepção/reação tardia”, porquanto a velocidade 

permitida naquele local era de 30 km/h, ao passo que o condutor do 

veículo imprimia velocidade superior a permitida, ou seja, 54,30 km/h 

(“vide” id. 13516079 – Pág. 18). Em razão disso, condutor da viatura 

deixou de evitar a ocorrência do atropelamento, quando poderia fazê-lo. 

Ou seja, caso desenvolvesse a velocidade máxima permitida de 30 km/h, 

nesta situação poderia imobilizar o veículo a 23,97 metros de distância 

antes do ponto de colisão com a vítima. Todavia, no caso concreto, devido 

à alta velocidade em que trafegava com o veículo, o tempo de reação do 

condutor foi reduzido para 7,98 metros de distância em relação ao ponto 

de colisão com a vítima, em flagrante ausência de observação às normas 

de trânsito. Ora, não se justifica a culpa exclusiva da vítima e/ou, muito 
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menos, a eventual concorrência de culpa, porquanto a conduta lesiva 

decorre exclusivamente do agente público que deixou de observar a 

norma de trânsito, sendo imprudente, acabando por ceifar a vida do 

transeunte. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando o tema que envolve 

o caso “sub judice”, manifestou-se no sentido de que: "a responsabilidade 

civil imputada ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 

37, § 6º, CF), impondo-se o dever de indenizar quando houver dano ao 

patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do 

preposto" (STJ, REsp 721.439/RJ, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, v.u., j. 

21.8.07, DJ 31.8.07, pág. 221; destaques em negrito e sublinhado nossos). 

Nesta toada, consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho: 'a marca 

da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela 

conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O 

fator culpa, então, fica desconsiderado com pressupostos da 

responsabilidade objetiva (...)', sendo certo que a caracterização da 

responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três 

pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma 

de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou 

coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista 

que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de 

ato estatal, 'latu sensu'; c) nexo causal: também denominado nexo de 

causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, 

incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da 

conduta estatal, sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a 

culpa" (STJ, REsp 944.884/RS, 1ª T., Rel. p/ Ac Min. Luiz Fux, v.u., j. 

18.10.07, DJe 17.4.08). Ora, aos autores couberam provar o fato 

(atropelamento), o dano (morte) e o nexo causal (por ter a viatura policial 

em movimento colidido com o corpo da vítima, causando-lhe a morte), ou 

seja, em outros termos, o fato constitutivo do direito. As provas a respeito 

disso existem, de sobejo, sendo mesmo incontroverso que a vítima foi 

atropelada por viatura policial, ocasionando a sua morte. É o quanto 

bastava aos autores para firmar a responsabilidade civil da ré, “ex vi” do 

art. 37, § 6º, da Magna Carta Federal. Neste sentido: “no ordenamento 

jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, 

adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na idéia de 

solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da 

prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes 

requisitos: dano, conduta administrativa e nexo causal. Admite-se o 

abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se 

coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de 

causalidade” (STJ, REsp 866.450/RS, 2ª T., Rel. Min.Herman Benjamin, v.u., 

j. 24..4.07, DJe 7.4.08). Não restam dúvidas de que a morte do genitor e, 

também, cônjuge dos autores lhe causaram dano moral, acarretando a ré 

o dever de reparar e, realmente, "a indenização por dano moral dispensa a 

dilação probatória e a fase de liquidação. Segundo Carlos Alberto Bitar: 

'Não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova da dor, ou de 

aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma 

humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, 

pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do 

resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização 

do agente' ('in' Reparação Civil por Danos Morais, 3.a ed. São Paulo: RT, 

1998, p. 136). Logo, possível a fixação imediata, que deve ser realizada 

discricionariamente pelo julgador, segundo a sua consciência, levando-se 

em consideração o nexo de causalidade e critério de proporcionalidade e 

razoabilidade do 'quantum', atendidas as condições do ofensor, do 

ofendido e do bem jurídico lesado. Deve-se considerar que a indenização 

por danos morais não constitui reparação, mas compensação. Com efeito, 

se a dor não tem preço, é muito difícil que seja reparada integralmente. 

Mas a compensação pela dor pode ser razoavelmente estabelecida, até 

como solução de equidade. E incabível, por outro lado, que o pleito 

indenizatório proporcione enriquecimento ilícito. Acerca dos danos morais, 

é oportuno considerar o entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso: 

'A indenização por dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial 

que leva em conta a necessidade de, coma quantia, satisfazer a dor da 

vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa' 

(RT706/67)" (TJSP, Ap. 994.05.022795-5, 12ª Câm. de Dir. Público, Rel. 

Des. Osvaldo de Oliveira, v.u., j. 10.2.10). Definido, portanto, os elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do réu, resta, por fim, 

passar à análise da quantificação do dano moral impingido aos autores. b) 

Do dano moral: Sílvio de Salvo Venosa conceitua o dano moral como “o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Ainda 

como demonstra o brilhante autor, será moral o dano que ocasiona um 

distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento, ou, como definimos, um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a 

ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, 

como tal, necessita ser preservado das intercorrência havidas no seio 

social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos 

fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim 

é que, na esteira do exposto, “os danos morais podem ser das mais 

variadas espécies. Os principais citados pela doutrina são os que trazem 

prejuízo: à reputação, à integridade física, como o dano estético, ao direito 

moral de autor, ao direito de uma pessoa ao nome, às convicções de 

alguém, às pessoas que a vítima do dano tem afeto, como por exemplo a 

morte de um filho, à integridade da inteligência, à segurança e 

tranqüilidade, à honra, ao cônjuge por aquele que ocasionou o divórcio, à 

liberdade, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, ao crédito, etc.” 

(Tereza Ancona Lopez de Magalhães, O Dano Estético, RT, 1980,pág. 8; 

destaques em negrito nosso). E, de fato, segundo escólio de Yussef Said 

Cahali, caracteriza-se o dano moral “...pelos seus próprios elementos; 

portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens quetêm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual,a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do 

patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte 

afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), 

e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (Dano Moral, RT, 2ª ed., 1998, pág. 

20). Nesta toada, o mandamento constitucional consagrou o valor da 

dignidade da pessoa humana como princípio máximo e o elevou, de 

maneira inconteste, a uma categoria culminante em nosso ordenamento 

jurídico, na qualidade de norma jurídica fundamental. Por tais razões, a 

proteção à moral é uma forma de dar efetividade a esse preceito 

constitucional, valorizando a convivência social e a dignidade humana. No 

caso ora vergastado, a dignidade dos autores foi violada pelo fato de 

terem perdido ente familiar. Quanto ao montante da compensação, é certo 

que em decorrência da falta de parâmetros objetivos para fixar o quantum 

indenizatório, deve o magistrado, em atenção às suas finalidades, quais 

sejam, desestimular condutas análogas e servir como conforto a quem o 

recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios mencionados, sempre 

considerando o gravame em relação ao todo, respeitando elementos 

como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do 

ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira 

do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo assim, sua fixação 

não pode ultrapassar os limites do bom senso, respeitando-se, por 

conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

respeito disso, tem-se por necessário: ( i ) cuidar-se aqui de falecimento 

de genitor e cônjuge dos autores, de vínculo afetivo presumível e 

consideravelmente intenso, e; (ii) não se poder adotar valor menor, sob 

pena de sinalizar para a banalização ou a minimização da perda de ente 

com parentesco extremamente próximo. Diante de tais argumentos, “in 

casu”, mostra-se adequado arbitrar o valor da compensação ao dano de 

ordem imaterial em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos 

autores, sobretudo considerando a idade avançada da vítima na data do 

fato, 71 (setenta e um anos), o que leva a crer que os autores já não 

contariam com longos anos na presença de Raimundo Pereira de Amorim. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inaugural, extinguindo-se o processo, com 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e, consequentemente, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de correção 

monetária, a contar da data do arbitramento (STJ, Enunciado de Súmula nº 

362), além de juros de mora, desde a data do evento danoso (STJ, 

Enunciado de Súmula nº 54 do STJ, c/c art. 398 do Código Civil). Em razão 

do princípio da sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do art. 85, §2º, incisos I a V, e §3º, inciso II, do CPC, ficando, 

todavia, isenta do pagamento de despesas processuais, ressalvadas 

quanto aos valores despendidos pelos autores na demanda, “ex vi” do art. 

3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, 
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por meio de remessa dos autos, na forma do art. 183, §1º, do CPC. 

INTIMEM-SE os autores na pessoa de seus advogados, via DJE. Devido a 

presente sentença não se encontrar sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma do art. 496, §3º, inciso II, do CPC, uma vez que não supera o 

valor da condenação 500 (quinhentos) salários mínimos, deixo de 

remetê-la ao E. TJMT. Preclusas as vias impugnatórias, ou seja, decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias úteis, sem oposição de recurso pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 16 de dezembro de 2019. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001055-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & FREITAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001055-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SOUZA & FREITAS LTDA - ME, ANTONIO LUIZ DE FREITAS 

REQUERIDO: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão de Id. 19815260, 

mormente para o fim de certificar ou intimar as partes para que se 

manifestem sobre a proposta de honorários periciais apresentada nos 

autos. No mais, ressalto que o pagamento dos honorários do “expert” 

deverá ser efetivado pela requerida, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da homologação da proposta, consoante delineado na decisão 

saneadora, devidamente abarcada pela preclusão. Derradeiramente, deixo 

de apreciar o pedido contido na peça processual de Id. 22141495, nos 

exatos termos do art. 505, “caput”, do NCPC. INTIMEM-SE via Dje. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de dezembro de 2019. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001175-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROLIM BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001175-63.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ROLIM 

BRAGA PARTE RÉ: RÉU: AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE 

ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS Certifico para os devidos fins 

que, houve a liberação de valores conforme alvará nº 559019-1 . Assim, 

com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vista para a parte 

autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 12/11/2019. CLARICE CUBA DE 

AVILA Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB - MT18876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Devolvo à origem, para análise de petição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB - MT18876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000260-77.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

(241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: KARINA MARQUES DOS SANTOS 

PARTE RÉ: REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Certifico que foi 

expedido novo alvará eletrônico em razão do cancelamento do anterior, 

motivo pelo qual intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 19/12/2019. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003821-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

MERIAN LIMA DE OLIVEIRA OAB - 011.711.141-41 (REPRESENTANTE)

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003821-12.2019.8.11.0013. AUTOR: J. V. 

O. F. RÉU: AZUL LINHAS AEREAS. Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que o autor foi intimado para comprovar a presença dos pressupostos 

necessários à concessão da gratuidade da justiça, consoante decisão de 

id. 26475947, na forma prevista no art. 99, §2º, do CPC. No entanto, o 

autor se limitou a juntar aos autos Certidão Negativa de Débitos de Tributos 

Federais, deixando de apresentar outros elementos passíveis de análise 

por este juízo no tocante à sua alegada hipossuficiência econômica. Com 

efeito, a narrativa dos fatos pelo autor, no sentido de que realizou viagens 

através da empresa ré, Azul Linhas Aéreas, demonstra uma situação 

econômica razoável, infirmando a presunção de hipossuficiência 

financeira declarada. Nesta toada, INDEFIRO a gratuidade da justiça 

requerida na inicial. Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, “in verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL - 

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE EFEITO ATIVO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO 

JUÍZO SINGULAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda 
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que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante 

simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com 

o pagamento das custas processuais, o Magistrado pode indeferi-lo 

quando encontrar elementos nos autos que infirmem o estado de pobreza 

declarado. (AgR 55651/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/06/2013, Publicado no DJE 

08/07/2013) (TJ-MT - AGR: 00556518320138110000 55651/2013, Relator: 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2013, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2013)” INTIME-SE o 

autor, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as despesas de ingresso, sob pena de extinção do 

processo. Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, após, tornem 

os autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 

2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FERNANDES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000612-35.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Janice Fernandes Leite Réu (é, s): Sindicato Rural de Pontes e Lacerda 

Vistos. INTIME-SE a parte requerida, por meio de seus advogados e via 

DJE, a fim de que indique o atual paradeiro das testemunhas Fábio Guedes 

e Marcos de Oliveira, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarada a perda da faculdade processual de produzir respectiva prova. 

Decorrido o prazo acima, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 

de dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001768-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE MIRANDA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001768-92.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELOIDE 

MIRANDA XAVIER PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico que o 

alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, podendo ser 

consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil S/A. Assim, abro 

vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 19/12/2019. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004609-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004609-26.2019.8.11.0013. 

INVENTARIANTE: SEBASTIAO BATISTA DA SILVA INVENTARIADO: 

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO Vistos. INTIME-SE a autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias 

(art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos a certidão de óbito da autora 

da herança e cópia dos documentos pessoais da autora, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, 

após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de 

dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004175-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004175-37.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MAISA 

DA SILVA PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 27704054 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004020-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DISPERATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004020-34.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): NELSON 

DISPERATTI PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 27670212 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004167-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIO DE FATIMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004167-60.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIO 

DE FATIMO DE SOUZA PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

27717358 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004167-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DE FATIMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004167-60.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIO 

DE FATIMO DE SOUZA PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

27717358 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 07/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002561-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERRACINE GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES GUIMARAES NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA SANTOS OAB - MS0006417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002561-94.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Ivone Ferracine Réu (é, s): Francisco Gomes Guimarães Neto Vistos. 

Antes de analisar o pedido de Id: 25935923, INTIME-SE a autora, por meio 

de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos cópia da certidão de óbito do requerido ou, 

alternativamente, comprove a impossibilidade de cumprir tal comando 

judicial. Após, à conclusão. Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000528-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE APARECIDA ALVES DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

LM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000528-34.2019.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT. RÉU: LM 

COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP, EDITE APARECIDA ALVES DA 

SILVA SOUZA. Vistos. LM COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELLI – EPP, 

qualificada nos autos, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, alegando, em apertada síntese, excesso de execução incluído 

no montante pleiteado na cifra de R$ 17.983,04 (dezessete mil, 

novecentos e oitenta e três reais e quatro centavos). A impugnante 

fundamenta suas razões no fato de que o valor correto é de R$ 8.533,53 

(oito mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), pois 

é tal quantia que se encontra inserida no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA). Juntou documentos. A manifestação da 

impugnada foi anexada no id. 25776962, refutando, “in totum”, os 

argumentos da impugnante. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Decido. O artigo 525 do CPC, dispõe que transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, ‘ou seja, em outras palavras’, 15 (quinze) dias para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Com efeito, tratando-se de matéria 

relativa a excesso de execução, notadamente prevista no art. 525, inciso 

V, do CPC, cabível a análise do pleito deduzido pela executada. Pois bem. 

Ressai dos autos que a impugnada, inicialmente, ajuizou ação monitória, 

perseguindo a conversão do mandado inicial em título executivo, no valor 

de R$ 16.206,90 (dezesseis mil, duzentos e seis reais e noventa 

centavos). Após a citação da impugnante, esta ofertou proposta de 

pagamento parcelado do débito, inclusive, em valor superior ao 

supracitado, sobrevindo sentença homologatória (id. 21137321). Ora, 

devido o inadimplemento da obrigação pela impugnante, por consectário 

lógico, exsurgiu o interesse processual da impugnada em requerer a 

inauguração da fase de cumprimento da sentença, que assim o fez, 

apresentando o cálculo atualizado de seu crédito (id. 23991104). A partir 

da análise da planilha atualizada do débito de id. 23991104, verifico que, 

com exceção da inclusão de multa de 2% (dois por cento), inexiste 

qualquer outra ilegalidade, sobretudo na aplicação do índice de correção 

monetária e juros legais de mora. Isto porque, as partes não pactuaram 

eventual aplicação de multa para a hipótese de descumprimento do pacto, 

o que afasta a sua exigibilidade neste momento. Por outro lado, o fato de 

existir inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em valor menor do que 

o atualmente pleiteado nos autos, não afasta a exigibilidade da quantia 

atualizada, uma vez que o valor inscrito em nome da parte devedora não 

reflete o “quantum debeatur” efetivamente devido. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos constam, ACOLHO PARCIALMENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença para, consequentemente, 

RECONHECER o excesso de execução no valor equivalente ao da multa 

inclusa na planilha de cálculo de id. 23991104, ou seja R$ 352,61 

(trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos). INDEFIRO 

o requerimento de designação de audiência de conciliação, incumbindo às 

partes comunicar o juízo, a qualquer tempo, eventual composição amigável 

para fins de homologação, sobretudo quando a impugnada já se 

manifestou pelo desinteresse na realização da solenidade (id. 25776962 – 

pág. 2). INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE. 
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Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, CERTIFIQUE-SE e, após, nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

26 de novembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000528-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE APARECIDA ALVES DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

LM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000528-34.2019.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT. RÉU: LM 

COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP, EDITE APARECIDA ALVES DA 

SILVA SOUZA. Vistos. LM COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELLI – EPP, 

qualificada nos autos, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, alegando, em apertada síntese, excesso de execução incluído 

no montante pleiteado na cifra de R$ 17.983,04 (dezessete mil, 

novecentos e oitenta e três reais e quatro centavos). A impugnante 

fundamenta suas razões no fato de que o valor correto é de R$ 8.533,53 

(oito mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), pois 

é tal quantia que se encontra inserida no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA). Juntou documentos. A manifestação da 

impugnada foi anexada no id. 25776962, refutando, “in totum”, os 

argumentos da impugnante. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Decido. O artigo 525 do CPC, dispõe que transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, ‘ou seja, em outras palavras’, 15 (quinze) dias para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Com efeito, tratando-se de matéria 

relativa a excesso de execução, notadamente prevista no art. 525, inciso 

V, do CPC, cabível a análise do pleito deduzido pela executada. Pois bem. 

Ressai dos autos que a impugnada, inicialmente, ajuizou ação monitória, 

perseguindo a conversão do mandado inicial em título executivo, no valor 

de R$ 16.206,90 (dezesseis mil, duzentos e seis reais e noventa 

centavos). Após a citação da impugnante, esta ofertou proposta de 

pagamento parcelado do débito, inclusive, em valor superior ao 

supracitado, sobrevindo sentença homologatória (id. 21137321). Ora, 

devido o inadimplemento da obrigação pela impugnante, por consectário 

lógico, exsurgiu o interesse processual da impugnada em requerer a 

inauguração da fase de cumprimento da sentença, que assim o fez, 

apresentando o cálculo atualizado de seu crédito (id. 23991104). A partir 

da análise da planilha atualizada do débito de id. 23991104, verifico que, 

com exceção da inclusão de multa de 2% (dois por cento), inexiste 

qualquer outra ilegalidade, sobretudo na aplicação do índice de correção 

monetária e juros legais de mora. Isto porque, as partes não pactuaram 

eventual aplicação de multa para a hipótese de descumprimento do pacto, 

o que afasta a sua exigibilidade neste momento. Por outro lado, o fato de 

existir inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em valor menor do que 

o atualmente pleiteado nos autos, não afasta a exigibilidade da quantia 

atualizada, uma vez que o valor inscrito em nome da parte devedora não 

reflete o “quantum debeatur” efetivamente devido. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos constam, ACOLHO PARCIALMENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença para, consequentemente, 

RECONHECER o excesso de execução no valor equivalente ao da multa 

inclusa na planilha de cálculo de id. 23991104, ou seja R$ 352,61 

(trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos). INDEFIRO 

o requerimento de designação de audiência de conciliação, incumbindo às 

partes comunicar o juízo, a qualquer tempo, eventual composição amigável 

para fins de homologação, sobretudo quando a impugnada já se 

manifestou pelo desinteresse na realização da solenidade (id. 25776962 – 

pág. 2). INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE. 

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, CERTIFIQUE-SE e, após, nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

26 de novembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000528-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE APARECIDA ALVES DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

LM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000528-34.2019.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT. RÉU: LM 

COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP, EDITE APARECIDA ALVES DA 

SILVA SOUZA. Vistos. LM COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELLI – EPP, 

qualificada nos autos, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, alegando, em apertada síntese, excesso de execução incluído 

no montante pleiteado na cifra de R$ 17.983,04 (dezessete mil, 

novecentos e oitenta e três reais e quatro centavos). A impugnante 

fundamenta suas razões no fato de que o valor correto é de R$ 8.533,53 

(oito mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), pois 

é tal quantia que se encontra inserida no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA). Juntou documentos. A manifestação da 

impugnada foi anexada no id. 25776962, refutando, “in totum”, os 

argumentos da impugnante. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Decido. O artigo 525 do CPC, dispõe que transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, ‘ou seja, em outras palavras’, 15 (quinze) dias para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Com efeito, tratando-se de matéria 

relativa a excesso de execução, notadamente prevista no art. 525, inciso 

V, do CPC, cabível a análise do pleito deduzido pela executada. Pois bem. 

Ressai dos autos que a impugnada, inicialmente, ajuizou ação monitória, 

perseguindo a conversão do mandado inicial em título executivo, no valor 

de R$ 16.206,90 (dezesseis mil, duzentos e seis reais e noventa 

centavos). Após a citação da impugnante, esta ofertou proposta de 

pagamento parcelado do débito, inclusive, em valor superior ao 

supracitado, sobrevindo sentença homologatória (id. 21137321). Ora, 

devido o inadimplemento da obrigação pela impugnante, por consectário 

lógico, exsurgiu o interesse processual da impugnada em requerer a 

inauguração da fase de cumprimento da sentença, que assim o fez, 

apresentando o cálculo atualizado de seu crédito (id. 23991104). A partir 

da análise da planilha atualizada do débito de id. 23991104, verifico que, 

com exceção da inclusão de multa de 2% (dois por cento), inexiste 

qualquer outra ilegalidade, sobretudo na aplicação do índice de correção 

monetária e juros legais de mora. Isto porque, as partes não pactuaram 

eventual aplicação de multa para a hipótese de descumprimento do pacto, 

o que afasta a sua exigibilidade neste momento. Por outro lado, o fato de 

existir inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em valor menor do que 

o atualmente pleiteado nos autos, não afasta a exigibilidade da quantia 

atualizada, uma vez que o valor inscrito em nome da parte devedora não 

reflete o “quantum debeatur” efetivamente devido. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos constam, ACOLHO PARCIALMENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença para, consequentemente, 

RECONHECER o excesso de execução no valor equivalente ao da multa 

inclusa na planilha de cálculo de id. 23991104, ou seja R$ 352,61 

(trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos). INDEFIRO 

o requerimento de designação de audiência de conciliação, incumbindo às 
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partes comunicar o juízo, a qualquer tempo, eventual composição amigável 

para fins de homologação, sobretudo quando a impugnada já se 

manifestou pelo desinteresse na realização da solenidade (id. 25776962 – 

pág. 2). INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE. 

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, CERTIFIQUE-SE e, após, nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

26 de novembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001562-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. N. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

20(vinte) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001562-44.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Exoneração]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JONATO FLOR DA SILVA Endereço: AVENIDA JOSÉ MARTINS MONTEIRO, 

1009, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO 

PASSIVO: Nome: KELVIN GUSTAVO NASCIMENTO SILVA Endereço: AV. 

BAHIA, S/N, APARTAMENTO, VILA GUAPORÉ, PONTES E LACERDA - MT - 

CEP: 78250-000 INTIMANDO: KELVIN GUSTAVO NASCIMENTO SILVA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO ALIMENTAR proposta por JONATO FLOR DA SILVA em 

desfavor de KELVIN GUSTAVO NASCIMENTO SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduziu o autor, em síntese, que em decorrência de 

processo judicial ficou obrigado à prestação alimentar no patamar de 50% 

do salário mínimo, bem como 50% das despesas extraordinárias. Apesar 

disso, mencionou ainda o autor que o requerido já teria atingido sua 

maioridade civil e, além disso, não mais necessitaria do pensionamento. 

Carreou aos autos os documentos de ID n.º 20097190 a 20097653.A 

decisão de ID n.º 20121289 deferiu a concessão da tutela provisória de 

urgência e designou sessão de mediação. Devidamente citado e intimado 

(ID n.º 20534323), o requerido não compareceu à sessão de mediação e 

não apresentou respostas, nos termos do que se infere da leitura da 

certidão de ID n.º 23564219. Em razão disso, o autor requereu o 

julgamento antecipado da lide em ID n.º 23797443. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o 

feito não ter obedecido ao regramento específico da Lei de Alimentos – Lei 

nº 5.478/1968, verifico que todos os ditames processuais relativos ao 

procedimento comum ordinário foram seguidos, daí porque não há que se 

falar em nulidades, especialmente em decorrência do princípio “pas de 

nullité sans grief”. Deste modo, passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme me permite o art. 355, II, do NCPC, haja vista a existência de 

revelia. A exoneração da obrigação de alimentos, conforme entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, está inteiramente ligada aos casos em que 

ocorre a cessação do poder familiar, que é exercido, de acordo com a 

nova ordem constitucional, pelo pai e pela mãe em igualdade de condições. 

Nesse sentido, estabelece o art. 1.635 do Código Civil que uma das 

causas desta cessação é a maioridade da prole. No caso em comento, o 

pedido do autor se encontra amparado na fundamentação de que o filho, 

ora réu, já alcançou a maioridade e, ao que parece, já dispõe de meios de 

constituir sua própria subsistência, situação que é reforçada pela sua 

revelia no caso, entendendo por bem a dispensa da prestação alimentar 

por parte do genitor.Isto posto, DECLARO a revelia do requerido, em 

observância ao disposto no art. 344 do NCPC, e, por consequência, 

JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, a fim de exonerá-lo do pagamento 

da pensão alimentícia até então adimplida em favor de seu filho KELVIN 

GUSTAVO NASCIMENTO SILVA, ora réu, decidindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. CONDENO o réu 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como 

aos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), em decorrência da norma constante do art. 85, § 8º, do 

NCPC. INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE edital de intimação do réu, 

considerando sua revelia ora declarada. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 28 de novembro de 2019. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003283-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI OAB - RO7344 (ADVOGADO(A))

JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA OAB - RO5909 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. D. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003283-31.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

RAFAELA DA SILVA COSTA. RÉU: JOSE HENRIQUE DE PAULA. Vistos. 

Considerando a decisão de ID n.º 24700565, bem como o fato de que, 

após consulta ao sistema Apolo, verificou-se que o processo já 

encontra-se em trâmite perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca sob o 

n.º 9941-88.2019.811.0013 e código 203660, DEIXO de analisar os 

requerimentos retro. DEVOLVAM-SE os autos à CAA. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2019. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004008-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIA OVIDIO COELHO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004008-20.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: SUDARIA OVIDIO COELHO DA SILVA. REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A. Vistos. A petição inicial foi dirigida ao juízo da Vara do Juizado 

Especial Cível desta Comarca, todavia, por equívoco, foi sorteado para 

esta 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda. Portanto, REMETAM-SE os 

autos ao juízo competente para o processamento e julgamento do feito, 

com as nossas homenagens. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

16 de dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000873-97.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Vitoria Jovio Réu (é, s): Banco Cetelem S/A Vistos. INTIME-SE o requerido, 

por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do pedido de desistência formulado no Id: 

24691300, na forma do art. 485, § 4º, do NCPC. Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão do feito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 8 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000444-33.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

CUMPRA-SE integralmente a sentença proferida no Id: 26406911, 

concernente à expedição do alvará em favor da parte autora. Após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001057-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILCIANE MENDES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JULIO VARGAS (ALCUNHA PESCOÇO) (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001057-53.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

DILCIANE MENDES SOUZA PARTE RÉ: EXECUTADO: CARLOS JULIO 

VARGAS (ALCUNHA PESCOÇO) Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte 

requerente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002639-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA JULIANO OAB - 078.581.888-01 (REPRESENTANTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA ALVES (RÉU)

HERMES MATIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

ERCON MATIAS ALVES (RÉU)

VIRGINIA FAGUNDES DE OLIVEIRA (RÉU)

RITA DAS DORES RAMALHO BORGES (RÉU)

CLOVIS FERREIRA BORGES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002639-25.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) PARTE AUTORA: 

AUTOR(A): LUIZ ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE: VALERIA 

JULIANO PARTE RÉ: RÉU: HERMES MATIAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA 

FAGUNDES DE OLIVEIRA, ERCON MATIAS ALVES, CONCEICAO 

APARECIDA DE SOUZA ALVES, CLOVIS FERREIRA BORGES, RITA DAS 

DORES RAMALHO BORGES Certifico para os fins de direito que, a 

contestação 23982894 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001892-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CARBO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 
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DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001892-41.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA 

CATARINA - ME PARTE RÉ: RÉU: APARECIDO CARBO Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça da Comarca de Jauru, 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

TAQUARY TRANSPORTADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003544-30.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA PARTE RÉ: EXECUTADO: TAQUARY TRANSPORTADORA 

EIRELI - ME, JAKLES BORGES TAQUARY, LELIENE MARIA LIMA Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

TAQUARY TRANSPORTADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003544-30.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA PARTE RÉ: EXECUTADO: TAQUARY TRANSPORTADORA 

EIRELI - ME, JAKLES BORGES TAQUARY, LELIENE MARIA LIMA Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003774-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003774-38.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: ANTONIO CARLOS MARQUES DE ALMEIDA Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002181-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES KENDY OKUDA KIHARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002181-71.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: THALES KENDY OKUDA KIHARA Vistos. 

DEFIRO o pedido de Id. 26641118, para o fim de DETERMINAR a realização 

de busca de endereço da parte requerida junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais (Siel), Renajud e Infojud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, 

na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil. Cumprida todas 

as determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços da parte executada, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Decorrido o prazo do edital e não 

havendo resposta do executado, o que deverá ser certificado 

oportunamente, em atenção ao que dispõe o art. 72, II, do NCPC, NOMEIO 

desde já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de 

seus representantes que militam nesta comarca, para oficiar no feito como 

curador à lide. Por consequência, após o cumprimento de todas as 

deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE VISTA dos autos à 

referida instituição, a fim de que requeira e apresente o que entender 

cabível. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MILER PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))
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ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA SANTOS ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Termo de audiência em anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MILER PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA SANTOS ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Termo de audiência em anexo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARBOSA SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002612-42.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDSON BARBOSA SEVERINO Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 

25076829, para o fim de DETERMINAR a expedição de mandado de citação 

ao endereço Fazenda São João Rural, 0, Centro, Pontes e Lacerda/MT. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000450-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000450-40.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: EXECUTADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte a parte executada, na 

pessoa de seu(ua) advogado(a), via DJE, a CUMPRIR a sentença, 

acrescido de custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 

de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, a incidir 

sobre o saldo residual (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 

09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003923-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ARANTES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003923-34.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: JOAO BATISTA ARANTES DA SILVA Vistos. CITE-SE a 

parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, 

oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o 

prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me 

os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do 

art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso 

de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser 

reduzida pela metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003890-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PRATES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003890-44.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: JAQUELINE PRATES RODRIGUES Vistos. CITE-SE a parte 

executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, 

oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o 

prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me 

os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do 
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art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso 

de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser 

reduzida pela metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003922-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESUS RAMOS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003922-49.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: GESUS RAMOS DA CRUZ Vistos. CITE-SE a parte 

executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, 

oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o 

prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me 

os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do 

art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso 

de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser 

reduzida pela metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001859-85.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando o teor do acórdão 

proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 

1010339-57.2019.8.11.000, INTIME-SE a parte requerida, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) do valor arbitrado como honorários periciais, desde logo 

homologado, mais precisamente no importe de R$ 1.740,00 (mil, 

setecentos e quarenta reais), sob pena de ser declarada a perda da 

prova e se promover ao julgamento do processo no estado que se 

encontra aos olhos da disposição do inc. VIII do art. 6º do CDC. Com a 

comprovação do pagamento do percentual dos honorários do “expert” que 

incumbe à parte requerida, INTIME-SE o perito para que conclua os 

trabalhos no prazo assinalado na decisão de Id. 20373050, 

autorizando-se, desde já, a expedição de alvará de levantamento de 

metade dos honorários arbitrados e homologados por este Juízo, nos 

termos do art. 465, §4º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003762-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA DE PAULA ASSIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003762-24.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO RÉU: JUCELIA DE PAULA ASSIS 

Vistos. De partida, DEFIRO em favor do autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. No mais, vislumbra-se que a pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). DEFIRO, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). No mais, consigne-se que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CITE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003775-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA PRADO BEZERRA (RÉU)

L PRADO BEZERRA - ME (RÉU)

FHANIA PRADO BEZERRA (RÉU)

ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003775-23.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 
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BANCO DO BRASIL SA RÉU: L PRADO BEZERRA - ME, LINDALVA PRADO 

BEZERRA, FHANIA PRADO BEZERRA, ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA 

Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700 do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(art. 701 do NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). 

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) 

da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à 

causa (art. 701 do NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, 

o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou 

não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(art. 702 do NCPC). No mais, consigne-se que em idêntico prazo, desde 

que reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta 

por cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CITE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003956-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY ANNE ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003956-24.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Emily Anne Rocha Silva Réu (é, s): Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo 

rito comum (NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos à requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003957-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GODOI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003957-09.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Wilian Godoi Rodrigues Réu (é, s): Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo 

rito comum (NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos à requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003171-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA DEMARCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003171-96.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Cerealista Demarchi LTDA – EPP Réu (é, s): Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos. DEFIRO o pedido de Id: 27464779 e, 

consequentemente, CONCEDO o prazo suplementar de 30 (trinta) dias à 

Real Brasil Consultoria Ltda, a fim de que conclua a perícia anteriormente 

determinada. Após, com a juntada do laudo pericial nos autos, INTIMEM-SE 

as partes, por meio de seus advogados e via DJE, para, no prazo 15 

(quinze) dias, manifestarem-se. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003358-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL AMANCIO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003358-70.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Ismael Amâncio Viana Réu (é, s): Seguradora Líder dos Consócios do 

Seguro DPVAT S/A Vistos. Inicialmente, MANTENHO a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Ademais, considerando a atribuição de 

efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento sob o nº 

1019367-49.2019.8.11.0000, AGUARDE-SE o julgamento pela superior 

instância. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002618-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON VITAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002618-49.2018.8.11.0013 Exequente 

(s): Banco do Brasil S/A Executado (a, s): Jose Nilson Vital Vistos. 

CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida no Id: 18287230. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001299-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001299-12.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARTE RÉ: RÉU: BANCO FINASA BMC 

S.A. Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de ID 27907692 

e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vista para a parte 

exequente manifestar. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002463-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002463-12.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): IVONETE 

DA SILVA GOMES PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de 

Laudo Pericial de ID 27899455 , e determinação abrimos vista para as 

partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do 

NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003697-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA LAZARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Vistos. COLHA-SE parecer do Ministério Público, nos termos do 

art. 178, II, do NCPC. Após, à conclusão. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MUNIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000602-88.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA MUNIZ PEREIRA PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme 

juntada de Laudo Pericial de ID 27899465 , e determinação abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, 

§1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001355-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001355-45.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

FRANCISCO DOS SANTOS PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

para os devidos fins de direito que, conforme juntada de Laudo Pericial de 

ID 27777933, e determinação abro vista dos autos às partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 

477, § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001355-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 
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PROCESSO:1001355-45.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

FRANCISCO DOS SANTOS PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

para os devidos fins de direito que, conforme juntada de Laudo Pericial de 

ID 27777933, e determinação abro vista dos autos às partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 

477, § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001747-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA FAGUNDES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001747-82.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO 

(58) PARTE AUTORA: REQUERENTE: FABIO FAGUNDES PARTE RÉ: 

REQUERIDO: ILDA FAGUNDES DA SILVA Certifico para os devidos fins de 

direito que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27783492, e 

determinação abro vista dos autos às partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do 

NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001747-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA FAGUNDES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001747-82.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO 

(58) PARTE AUTORA: REQUERENTE: FABIO FAGUNDES PARTE RÉ: 

REQUERIDO: ILDA FAGUNDES DA SILVA Certifico para os devidos fins de 

direito que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27783492, e 

determinação abro vista dos autos às partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do 

NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON DIAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001120-78.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALEXON 

DIAS SANTOS PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os 

devidos fins e direito que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 

27751491 , e determinação abrimos vista para as partes se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 

10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON DIAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001120-78.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALEXON 

DIAS SANTOS PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os 

devidos fins e direito que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 

27751491 , e determinação abrimos vista para as partes se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 

10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001430-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VIEIRA DE SOUZA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001430-84.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ROSELI 

VIEIRA DE SOUZA PRADO PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme 

juntada de Laudo Pericial de ID 27751495 , e determinação abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, 

§1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000716-27.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WILSA 

CRISTINA CARDOSO RAMOS PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de Laudo 

Pericial de ID 27751498 , e determinação abrimos vista para as partes se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). 

Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000716-27.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WILSA 

CRISTINA CARDOSO RAMOS PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de Laudo 

Pericial de ID 27751498 , e determinação abrimos vista para as partes se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). 

Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002047-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JACILENE PEREIRA DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002047-44.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

JACILENE PEREIRA DA SILVA BATISTA PARTE RÉ: RÉU: INSS, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito 

que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27751501, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001238-54.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de 

Laudo Pericial de ID 27751506, e determinação abrimos vista para as 

partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do 

NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001238-54.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de 

Laudo Pericial de ID 27751506, e determinação abrimos vista para as 

partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do 

NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA NUNES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001070-52.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: SONIA REGINA NUNES DA LUZ PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito 

que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27751515, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA NUNES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001070-52.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: SONIA REGINA NUNES DA LUZ PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito 

que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27751515, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ILDA HILARIA DA SILVA OAB - 765.185.072-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000720-64.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WESLY 

SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ILDA HILARIA DA SILVA PARTE 

RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os devidos fins e direito que, 

conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27751519, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ILDA HILARIA DA SILVA OAB - 765.185.072-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000720-64.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WESLY 

SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ILDA HILARIA DA SILVA PARTE 

RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os devidos fins e direito que, 

conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27751519, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ILDA HILARIA DA SILVA OAB - 765.185.072-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000720-64.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WESLY 

SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ILDA HILARIA DA SILVA PARTE 

RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os devidos fins e direito que, 

conforme juntada de Laudo Pericial de ID 27751519, e determinação 

abrimos vista para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GALLETTI GONZALEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001172-74.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MARISTELA GALLETTI GONZALEZ PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme 

juntada de Laudo Pericial de ID 27751522 , e determinação abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, 

§1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001850-89.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001850-89.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

HELENA SOARES DA SILVA PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme 

juntada de Laudo Pericial de ID 27751530 , e determinação abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, 

§1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000923-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER ANTONIO DA SILVA COLOTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000923-26.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WELDER 

ANTONIO DA SILVA COLOTONI PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de Laudo 

Pericial de ID 27751534 , e determinação abrimos vista para as partes se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). 

Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000923-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER ANTONIO DA SILVA COLOTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000923-26.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WELDER 

ANTONIO DA SILVA COLOTONI PARTE RÉ: RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de Laudo 

Pericial de ID 27751534 , e determinação abrimos vista para as partes se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). 

Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002201-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURISTON DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002201-62.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

LAURISTON DE QUEIROZ PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme 

juntada de Laudo Pericial de ID 27750535, e determinação abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, 

§1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001874-20.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Francisco Francinildo de Souza Costa Réu (é, s): Instituto Nacional do 

Seguro Social Vistos. DEFIRO o pedido de Id: 26727764 e, 

consequentemente, DETERMINO que a secretaria apraze nova data para a 

realização do exame médico-pericial. Ademais, ACOLHO a justificativa de 

Id: 27435930 e CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do 

estudo social nos presentes autos. Com a juntada do laudo médico e do 

estudo, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001874-20.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Francisco Francinildo de Souza Costa Réu (é, s): Instituto Nacional do 

Seguro Social Vistos. DEFIRO o pedido de Id: 26727764 e, 

consequentemente, DETERMINO que a secretaria apraze nova data para a 

realização do exame médico-pericial. Ademais, ACOLHO a justificativa de 

Id: 27435930 e CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do 

estudo social nos presentes autos. Com a juntada do laudo médico e do 

estudo, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2199 de 2710



sucessivo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-83.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MACARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000031-83.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIETE MACARIO DA SILVA RÉU: BANCO HONDA S/A. Vistos. De partida, 

defiro em proveito da autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, “caput”, do NCPC. Outrossim, DETERMINO a 

intimação da autora, pode meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, quantificar o valor que entende incontroverso, 

comprovando, em idêntico tempo, a continuidade do pagamento do 

empréstimo contratado, sob pena de extinção do processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 330, §2º, do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003552-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003552-07.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Jacir Zanatta Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro Social Vistos. 

ACOLHO a justificativa de Id: 27435937 e CONCEDO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a realização do estudo social nos presentes autos. Com a 

juntada do respectivo parecer, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Ao final, 

PROMOVA-SE nova conclusão do feito para sentença. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002909-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002909-15.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Leiliane da Silva Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro Social Vistos. 

DEFIRO o pedido de Id: 25376412 e, consequentemente, DETERMINO que a 

secretaria apraze data para a realização do exame médico-pericial. 

Ademais, ACOLHO a justificativa de Id: 27419482 e CONCEDO o prazo de 

30 (trinta) dias para a realização do estudo social nos presentes autos. 

Com a juntada do laudo médico e do estudo, INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003324-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE RAFAEL DO CARMO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003324-95.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO FINASA BMC 

S.A. PARTE RÉ: REQUERIDO: FILIPE RAFAEL DO CARMO OLIVEIRA 

Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003112-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL HEITOR DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BASILIO OAB - MT0014253S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES HEITOR DE QUEIROZ (EXECUTADO)

ONUAR HEITOR DE MENDONCA (EXECUTADO)

AMAURI HEITOR DE MENDONCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINIRA NUNES HEITOR OAB - 245.773.048-13 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003112-74.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: DURVAL HEITOR DE MENDONCA EXECUTADO: ONUAR 

HEITOR DE MENDONCA, AMAURI HEITOR DE MENDONCA, HERMES HEITOR 

DE QUEIROZ REPRESENTANTE: CINIRA NUNES HEITOR Vistos. INTIME-SE a 

parte executada, por carta postal, a CUMPRIR a sentença/acórdão, 

acrescido de custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 

de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e 

seu § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo impugnação 

pelo devedor, proceda-se à liberação à parte credora mediante ALVARÁ. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para 

que a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do NCPC). 

Havendo ou não impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE 

a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à 

conclusão. Às providências. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003775-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA PRADO BEZERRA (RÉU)

L PRADO BEZERRA - ME (RÉU)

FHANIA PRADO BEZERRA (RÉU)

ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003775-23.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA PARTE RÉ: RÉU: 

L PRADO BEZERRA - ME, LINDALVA PRADO BEZERRA, FHANIA PRADO 

BEZERRA, ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA Certifico para os devidos 

fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, 

intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça da Comarca de Primavera do Leste 

(citação de Antônio Hidelberto Bezerra), através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003775-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA PRADO BEZERRA (RÉU)

L PRADO BEZERRA - ME (RÉU)

FHANIA PRADO BEZERRA (RÉU)

ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003775-23.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA PARTE RÉ: RÉU: 

L PRADO BEZERRA - ME, LINDALVA PRADO BEZERRA, FHANIA PRADO 

BEZERRA, ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA Certifico para os devidos 

fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, 

intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça da Comarca de Primavera do Leste 

(citação de Antônio Hidelberto Bezerra), através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003138-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SANTOS SILVEIRA MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003138-72.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO FINASA BMC 

S.A. PARTE RÉ: REQUERIDO: DAIANE SANTOS SILVEIRA MENDES 

Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003330-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE BOLOGNANI DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003330-05.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

PARTE RÉ: REQUERIDO: DIONE BOLOGNANI DE FREITAS Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002754-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002754-12.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PARTE RÉ: REQUERIDO: 

GENILSON BATISTA DE LIMA Certifico para os devidos fins, Nos termos 

do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2201 de 2710



MIRIAN ELIZABETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000921-56.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Mirian Elizabete dos Santos Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro Social 

Vistos. ACOLHO a justificativa de Id: 27435926 e CONCEDO o prazo de 30 

(trinta) dias para a realização do estudo social nos presentes autos. 

Ademais, CUMPRA-SE na íntegra o despacho proferido no Id: 27417840. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003890-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PRATES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003890-44.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: JAQUELINE PRATES RODRIGUES Certifico para os devidos 

fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, 

intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003922-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESUS RAMOS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003922-49.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: GESUS RAMOS DA CRUZ Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003923-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ARANTES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003923-34.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: JOAO BATISTA ARANTES DA SILVA Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 10/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000036-08.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON JACINTO LUIZ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000036-08.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: JEFERSON 

JACINTO LUIZ Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do 

NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas 

e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 456, §1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004042-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIMAR SILVA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DESPACHO Processo: 1004042-92.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA 

EXECUTADO: ELCIMAR SILVA BORGES Vistos. CITE-SE a parte 

executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, 

oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o 

prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me 

os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do 

art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso 

de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser 

reduzida pela metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003809-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003809-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES RÉU: ALAN SILVIO ALVES 

FONSECA Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (art. 701 do NCPC), anotando-se, nesse 

mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, § 1°, do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 

favor do (s) patrono (s) da parte autora no patamar de 5% (cinco) por 

cento do valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). No mais, consigne-se 

que em idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e 

comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá o réu requerer o 

parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de opor embargos 

(NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). A propósito, DEFIRO em 

proveito da parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003816-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE PRESIDENTE PRUDENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA TREVELIN OAB - SP304311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOMINGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003816-87.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: DIOCESE DE PRESIDENTE PRUDENTE EXECUTADO: MARCOS 

ANTONIO DOMINGUES Vistos. CITE-SE a parte executada, para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob 

pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o prazo para pagamento 

e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, 

bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do 

NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de justiça não 

encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder na forma do 

artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001033-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GADOFORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001033-25.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME RÉU: 

GADOFORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Vistos. 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria sobre o decurso do prazo para oferecimento 

de embargos monitórios. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002433-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANDIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SAMPAIO DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

E. C. G. D. S. (AUTOR(A))

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002433-74.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSILANDIA GONCALVES REU: JORGE SAMPAIO DOS SANTOS Vistos. 

COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do 
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NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise 

e deliberação. PROVIDENCIE-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002638-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LIMA DE OLIVEIRA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLY APARECIDA QUEIROZ CARVALHO (REU)

JOSE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002638-06.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELAINE LIMA DE OLIVEIRA EIRELI REU: JOSE CARVALHO, MIRELLY 

APARECIDA QUEIROZ CARVALHO Vistos. INDEFIRO, por ora, o pedido de 

fls. 57/58, uma vez que a parte requerente não exauriu todos os meios de 

citação das partes requeridas. Ademais, DETERMINO a busca de 

endereço das partes requeridas junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais (Siel), Renajud e Infojud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITEM-SE as partes 

requeridas, na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços das partes requeridas, CITEM-SE por edital na forma 

do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação por 

edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista a parte autora para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003788-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER XAVIER OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON QUEIROZ DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ OAB - 939.442.251-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003788-22.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

VALTER XAVIER OLIVEIRA ESPÓLIO: MILTON QUEIROZ DA SILVA 

REPRESENTANTE: ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ Vistos. 

Considerando as alterações inseridas pela Lei n. 13.105/2015 (Novo 

Código de Processo Civil), CITEM-SE pessoalmente os réus e os 

confinantes, por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, 

nos termos do art. 246, § 3°, do NCPC e, via edital, dos réus incertos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, inciso I, do NCPC. 

NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública Municipal, mediante carta 

com aviso de recebimento para que, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

declinem se desfrutam de interesse na causa, (art. 218, § 1° do NCPC), 

observando-se com relação a contagem do prazo o que determina o art. 

219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o referido expediente com cópia da 

inicial e dos documentos que a acompanham. EXTRAIA-SE certidão 

vintenária que dê conta da existência de eventuais ações cíveis em que 

figure como parte o requerido. Ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Às 

providências. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003656-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003656-62.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: JOSEFA 

MARIA DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 27489133, para o fim de 

DETERMINAR a realização de estudo social na residência da interditanda, 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, no prazo de 45 (quarenta) dias, 

com a finalidade de constatar eventual incapacidade física/psíquica que 

acomete a longeva e que a impeça de praticar os atos ordinários da vida 

civil. Consequentemente, DETERMINO o cancelamento da audiência de 

entrevista precedentemente designada. INTIMEM-SE os integrantes da 

equipe interprofissional. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002574-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE BARROS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANDIDO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002574-30.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MADALENA DE BARROS GONCALVES REQUERIDO: 

MANOEL CANDIDO NOGUEIRA Vistos. COLHA-SE manifestação do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que oficia no feito na 

condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e deliberação. 

PROVIDENCIE-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003997-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SOUZA & FREITAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003997-88.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO REQUERIDO: SOUZA & FREITAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

pedido de notificação judicial formulado por UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, nos termos do art. 726 do NCPC, 

em face da ausência de recolhimento da contribuição sindical. Juntou 

documentos. É o breve relato. DECIDO. A notificação prevista como 

medida cautelar constitui manifestação formal de vontade com vistas a 

prevenir responsabilidades e eliminar a possibilidade de eventual e ulterior 

alegação de ignorância por parte do notificado. Cumpre aduzir que a 

notificação não apresenta caráter constritivo, ou seja, litigioso, apenas faz 

público que alguém está manifestando-se num certo sentido e de teor 

definido. Ainda não é demasia afirmar que a notificação visa a interromper 

a prescrição. Por derradeiro, tratando-se de notificação com prazo para 

cumprimento, deve o mesmo ser contado na forma do art. 231 do NCPC. 

Assim, defere-se a notificação tal como requerida. Efetivada a notificação, 

independentemente do pagamento de custas, ante a isenção legal da qual 

a notificante é beneficiária, e, decorrido o prazo de 48 horas, sendo tal 

certificado pela Secretaria, entreguem-se os autos à requerente, 

observadas as formalidades legais. Intime-se. Pontes e Lacerda, 14 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004298-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI EDER GALINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004298-35.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

RONEI EDER GALINA REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por RONEI EDER GALINA, devidamente 

qualificado nos autos, contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA e VITOR GABRIEL COSTA GOMES 

REPRESENTACOES, também qualificados. Juntou aos autos documentos 

de Id. 27417303 - Pág. 1 a Id. 27418028 - Pág. 1. Devidamente intimada a 

comprovar a hipossuficiência econômica, o autor manifestou-se em Id. 

27594748. É a suma do necessário. De partida, cumpre mencionar que a 

parte autora informou que auferiu durante o ano de 2018, o montante de 

R$ 43.887,94 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e 

noventa e quatro centavos), o que corresponde a rendimentos mensais 

equivalentes a R$ 3.657,32 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e 

trinta e dois centavos). Para fins ilustrativos, a presunção de 

hipossuficiência para que uma pessoa seja assistida pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, é aferida através da análise dos 

rendimentos mensais da entidade familiar e do pretendente à assistência 

judiciária; caso os ganhos do indivíduo alcancem três salários mínimos 

mensais, a pessoa não é considerada hipossuficiente para ser assistida 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, “ex vi” do art. 1º, 

“caput”, da Resolução 90/2017-CSDP. Deste modo, como a requerente 

aufere sozinha valores equivalentes a quatro, utilizando-se os mesmos 

critérios para a avaliação da hipossuficiência adotados pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, é certo que a parte autora não faz jus 

aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias 

(art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao 

presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FERNANDA STURMER OAB - RS110823 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001323-74.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REU: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. DEFIRO o pedido formulado em Id. 27206562, para o 

fim de DETERMINAR a expedição de alvará de levantamento de valores, 

consignando-se os dados bancários informados na peça processual. 

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002104-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002104-96.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 

Após, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender cabível, sob pena de remessa dos autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 14 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000693-18.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE MANOEL DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. DEFIRO o pedido formulado em Id. 27046698, para 

o fim de DETERMINAR a expedição de alvará de levantamento de valores, 

consignando-se os dados bancários informados na peça processual. 

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003679-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEDROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALOISIO BARBOSA CALADO NETO OAB - PB17231 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003679-08.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: BRUNO PEDROSA 

DA SILVA Vistos. INTIME-SE o réu/reconvinte, por meio de carta postal, via 

DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do 

NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas 

e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob 

pena de extinção da ação reconvencional, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 456, §1º, da CNGC. Outrossim, INTIME-SE o réu/reconvinte 

para constituir novo advogado nos autos, sob pena de ser decretada sua 

revelia, nos termos do art. 76, §1º, II, do NCPC. Com o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002734-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002734-55.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LEONILSON FERREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, informando no prazo máximo de 30 

(trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de incidência de multa 

diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, 

devendo, para tanto, serem encaminhados os documentos pessoais do 

autor, se já não o tiver sido feito. CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria 

Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo 

desta decisão, notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da 

multa-diária. Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento 

das disposições finais registradas no bojo da sentença de Id. 26191216. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002927-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DONIZETE ATAIDE DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002927-36.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MANOEL DONIZETE ATAIDE DE NOVAIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. CUMPRA-SE integralmente a decisão de Id. 

23234059. Às providências. Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002382-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JADIDYE PEREZ DE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002382-63.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: JADIDYE PEREZ DE DE BRITO REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Vistos. INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de 

trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, ou documentos 

que comprovem a hipossuficiência de recursos, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. 

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002541-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M.RAMOS & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002541-40.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

M.RAMOS & CIA LTDA REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000042-15.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

MARIA ELVINA PARABA OAB - 015.410.341-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE ALMEIDA BRUNO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000042-15.2020.8.11.0013. 

REPRESENTANTE: MARIA ELVINA PARABA REU: WILSON DE ALMEIDA 

BRUNO Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98 do NCPC. PROCESSEM-SE os autos em segredo 

de justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC. CITE-SE o executado 

para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento do débito alimentar 

no montante de R$ 598,21 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte e um 

centavos), referente ao período de outubro a dezembro de 2019 (Id. 

27946908 - Pág. 2), bem como as parcelas que se vencerem no curso da 

demanda até o efetivo pagamento do débito, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil 

nos moldes do artigo 911, “caput”, do Código de Processo Civil. Desde 

logo, ARBITRO honorários de advogado no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito exequendo, percentual que será reduzido para 5% 

(cinco por cento), caso a parte executada efetue, no prazo de 3 (três) 

dias contado da citação, o pagamento integral da dívida atualizada, dos 

juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 827, “caput” e §1º, 

do NCPC). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000043-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FIRMIANO DE CASTRO (AUTOR(A))

ERIK CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MOIZES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000043-97.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUCIANA FIRMIANO DE CASTRO, ERIK CASTRO SILVA REU: PAULO 

MOIZES DA SILVA Vistos. Preenchidos os requisitos legais (art. 319 e 320 

do NCPC), RECEBO a petição inicial. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça aos requerentes, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 6 de março de 2020, às 17h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE-SE e INTIME-SE o requerido para que compareça à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIMEM-SE os autores, na pessoa de seu advogado, para 

ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004054-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DE MOURA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004054-09.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PARTE RÉ: REU: E M DE MOURA - ME 

Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 16/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004054-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DE MOURA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004054-09.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PARTE RÉ: REU: E M DE MOURA - ME 

Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 16/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004042-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIMAR SILVA BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004042-92.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: ELCIMAR SILVA BORGES Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 16/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004042-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIMAR SILVA BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004042-92.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: ELCIMAR SILVA BORGES Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 16/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004042-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIMAR SILVA BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004042-92.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: ELCIMAR SILVA BORGES Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 16/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOARES DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000604-58.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Gaúcha Diesel Comércio e Importação de Auto Peças LTDA - ME Réu (é, 

s): Wagner Soares da Costa Vistos. Inicialmente, verifica-se que o prazo 

de suspensão estampado no art. 313, § 6º do NCPC já se findou, visto que 

a causídica que representa os interesses do requerente deu à luz na data 

de 9 de outubro de 2019, tendo transcorrido, até a presente data, prazo 

superior à 30 (trinta) dias. Desta forma, DEIXO de analisar o pedido trazido 

no Id: 24879382. Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão 

proferida no Id: 19340262, concernente à citação do requerido por edital. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001134-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE INACIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001134-96.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Eloide Inácio de Lima Réu (é, s): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A Vistos. Considerando que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita (Id: 13847954), a cobrança de custas e despesas processuais, 

bem como de honorários advocatícios ficaram suspensas, nos termos do 

art. 98, § 3º, do NCPC. Dessa forma, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE via DJE. Pontes 

e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002548-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002548-32.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Adiel Lopes de Oliveira Réu (é, s): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A Vistos. INTIME-SE o requerido, por meio de seus advogados e 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do 

requerimento apresentado no Id: 24421964. Após, à conclusão. Pontes e 

Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002223-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FERNANDES VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB - MT18876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EUNICE HELENA DA SILVA (HERDEIRO)

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB - MT18876/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA VENANCIO DA SILVA (HERDEIRO)

ORLANDO VENANCIO DA SILVA (HERDEIRO)

INACIO DE LOIOLA VENANCIO DA SILVA (HERDEIRO)

NILTON FERNANDES VENANCIO DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002223-23.2019.8.11.0013 

INVENTARIANTE: NILTON FERNANDES VENANCIO DA SILVA. ESPÓLIO: 

IRINEU VENANCIO DA SILVA. Vistos. Havendo herdeiro incapaz (Maria de 

Fátima Venâncio da Silva – ID n.º 21404259), COLHA-SE parecer do 

Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica – art. 178, II, do 

NCPC – no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, INTIME-SE o inventariante, 

por intermédio de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos a GIA de apuração do imposto e a certidão 

negativa de débito conjunta, conforme requerido pelo Estado de Mato 

Grosso em ID n.º 24484222. Com a juntada dos documentos, INTIME-SE o 

Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003816-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE PRESIDENTE PRUDENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA TREVELIN OAB - SP304311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOMINGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003816-87.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: DIOCESE 

DE PRESIDENTE PRUDENTE PARTE RÉ: EXECUTADO: MARCOS ANTONIO 

DOMINGUES Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º 

do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 16/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002051-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE BENEDITO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002051-81.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

ONOFRE BENEDITO RODRIGUES. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S/A. Vistos. ONOFRE BENEDITO RODRIGUES, qualificado nos autos, 

ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, também 

qualificado. Emerge da peça vestibular que tem sido debitado mensalmente 

de sua conta bancária valores, o que relata serem indevidos. Em razão 

disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando a 

suspensão do desconto em conta bancária e, após, confirmando-se 

quando do julgamento do mérito. Por fim, requereu a condenação da 

demandada ao pagamento de danos morais, além dos ônus de 

sucumbência. Carreou aos autos os documentos de ID nº. 21102760 a 

21102778. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Do disposto no art. 294 do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado 

útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso 

haja um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica 

do pedido consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a 

atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento 

do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. A parte reclamante alegou que 

nunca celebrou negócio jurídico com a parte reclamada, mesmo assim, tem 

ocorridos descontos da conta bancária do autor. Levando em 

consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, soa 

verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria 

possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova 

da existência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 
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existência regular do débito bem como a pendência do pagamento, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela 

parte reclamante. Diante disto, reconheço a probabilidade do direito 

alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de 

débito e a consequente ausência do inadimplemento por parte do 

reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não ser 

equívoca, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 

296, “caput”) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão, tornando a ocorrer os descontos, sem 

qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o 

requerido suspenda os descontos na conta bancária do autor de nº. 

0862608-1, agência 1457, Banco Bradesco S.A., referente ao empréstimo 

bancário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta 

mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do 

NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com 

suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 3 de setembro de 

2019, às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 25 de junho de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003079-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VENANCIO DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SANDRA VENANCIO DE ARAUJO MOZER (REQUERENTE)

MARLENE VENANCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE ARAUJO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003079-84.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO, SANDRA VENANCIO 

DE ARAUJO MOZER, SONIA VENANCIO DE ARAUJO SILVA, MARLENE 

VENANCIO DE ARAUJO ESPÓLIO: MAURO DE ARAUJO Vistos. DEFIRO o 

pedido de Id. 27350840, para o fim de CONCEDER ao inventariante o prazo 

suplementar de 10 (dez) dias para o oferecimento das primeiras 

declarações. INTIME-SE via Dje. Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002574-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE BARROS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANDIDO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

10(Dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002574-30.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MADALENA DE 

BARROS GONCALVES Endereço: Av. Alcantara, 294, esquina Com Padre 

Mazareno, Jardim Marilia, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: MANOEL CANDIDO NOGUEIRA Endereço: Rua Padre 

Nazareno, 147, Jardim Marilia, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

INTIMANDO: TERCEIROS INETERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INETERESSADOS, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, para, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO ajuizada por MADALENA DE BARROS GONCALVES , 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em suma, que MANOEL 

CANDIDO NOGUEIRA , em decorrência de ser portador de Alzheimer (CID 

10 G30.1), seria este incapacitado para o exercício pleno dos atos da vida 

civil. Com a inicial vieram os documentos de ID nº. 16302577 a 16302949. 

Em decisão prolatada ao ID nº. 16317183 foi deferido o pedido 

antecipatório, nomeando-se como curadora provisória a 

requerente.Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do interditando, tal ato foi realizado ao ID nº. 18629189. Realizada perícia 

médica para atestar a incapacidade do interditando, o respectivo laudo foi 

carreado ao ID nº. 23245730. Ao final, instado a se manifestar, o Ministério 

Público requereu a procedência dos pedidos (ID nº. 25599226). É a suma 

do necessário. Fundamento e decido. Apregoa o art. 371 do NCPC que o 

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente de quem 

seja o sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se que o interditando é portador de Alzheimer. Conforme 

atesta o médico perito ao ID nº. 23245730, o interditando encontra-se 

totalmente incapacitado, o que, logicamente, demanda de cuidados de 

outras pessoas para a realização das atividades mais comezinhas. No 

caso, portanto, tanto sua entrevista quanto a perícia médica realizada no 

feito atestaram que inexistem meios de se manter declarada sua 

capacidade, já que o interditando, necessita de ajuda para higiene 

corporal, colocar vestimentas e para se alimentar. Com base em tais 

argumentos e constatada a patente incapacidade do interditando de 

exercer por si mesmo os atos da vida civil, percebe-se haver provas 

suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo pelo qual o 
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pleito formulado pela requerente há que ser acolhido. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de:I) DECLARAR a 

interdição definitiva de MANOEL CÂNDIDO NOGUEIRA, devidamente 

qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade absoluta para o 

exercício dos atos da vida civil; II) DETERMINAR a expedição de termo de 

curatela definitiva a MADALENA DE BARROS GONÇALVES, também 

qualificada, que deverá firmar o competente compromisso perante este 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias; III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três 

oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, 

do NCPC. DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda. Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Pontes e Lacerda, 

Estado de Mato Grosso do Sul, determinando que se proceda a averbação 

dos termos desta sentença junto ao registro de nascimento/casamento do 

interditado (ID nº. 16302946). Em seguida, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. 

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2019. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira.Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001793-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CORCINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE VIANA DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Marcia Corsino na Silva (HERDEIRO)

ANUNCIA DA SILVA MARCAL (HERDEIRO)

EUCLEDINA DE CAMPOS NUNES SILVA (HERDEIRO)

OSVALDO CORCINO DA SILVA (HERDEIRO)

CLEIA DA CRUZ SILVA (HERDEIRO)

MARIA DOS REIS SILVA (HERDEIRO)

MESSIAS FERREIRA MARCAL (HERDEIRO)

WENDER ROLIM LEANDRO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001793-71.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: OSVALDO CORCINO DA SILVA REQUERIDO: DORALICE 

VIANA DA CRUZ SILVA Vistos. Consoante manifestação do Ministério 

Público de Id. 23892867, DETERMINO a realização de avaliação dos bens 

que compõe o monte-mor, e que encontram descritos nas primeiras 

declarações de Id. 21227661. CITE-SE a herdeira Márcia Corsino na Silva, 

por meio de mandado a ser cumprido no endereço sito à Rua Vera Lúcia, 

ao lado da Droga Praça, Centro, Pontes e Lacerda/MT, podendo o ato 

citatório ser suprido pela apresentação de procuração ao advogado que 

representa os demais herdeiros. No mais, ADMITO como instrumento de 

representação de Osvaldo Corsino da Silva, a decisão proferida no bojo 

dos autos do processo nº. 100311-03.2018.8.11.0013, cuja competência 

para o processamento e julgamento foi declinada para o Juízo da Vara 

Única da Comarca de Jauru/MT. Por fim, DÊ-SE vista dos autos à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em atenção ao pedido formulado 

em Id. 25188797, tendo em vista que o inventariante informou o CPF da 

herdeira Márcia Corsino na Silva (nº. 871.2014.531-49). Cumpridas as 

determinações acima e, juntado aos autos o termo de avaliação, DÊ-SE 

vista dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001259-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

ECIO TAVORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO (REU)

JOSE INACIO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO OAB - RJ109231 (ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT OAB - SP100129 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001259-64.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

EVALDO DE CAMPOS, ECIO TAVORA REU: SEBASTIAO VIEIRA DE 

MORAES FILHO, JOSE INACIO RIBEIRO Vistos. De partida, DETERMINO a 

juntada aos autos da mídia digital contendo as declarações prestadas por 

Pedro Teixeira da Silva Junior, que se encontra armazenada na Secretaria, 

conforme certidão de Id. 24513651. Outrossim, INDEFIRO o pedido de Id. 

25718182, uma vez que a carta precatória distribuída para à Primeira Vara 

da Comarca de Juína não foi cumprida, ante a impossibilidade de localizar 

Evaldo de Campos, consoante certidão de Id. 23982073. Em sendo assim, 

como a faculdade processual de obter o depoimento pessoal compete 

exclusivamente à parte “ex adversa”, a teor do art. 385, “caput”, do NCPC, 

INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informem o atual paradeiro de Evaldo de 

Campos, sob pena de acarretar automaticamente a perda da prova. 

Outrossim, não havendo interesse na colheita do depoimento pessoal de 

Evaldo de Campos, ou sendo declarada a perda da prova, FRANQUEIO, 

desde já, o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para oferecimento das 

derradeiras alegações, com início de fluência para os autores. INTIMEM-SE 

via Dje. Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001712-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ E MORAIS GUEDES LTDA - ME (EXECUTADO)

JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001712-59.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. PARTE RÉ: EXECUTADO: QUEIROZ E 

MORAIS GUEDES LTDA - ME, JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Pontes e Lacerda, 

17/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003021-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONE POQUIVIQUI MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003021-18.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: MIRIAN SANTOS SILVA EXECUTADO: JHONE POQUIVIQUI 

MELO Vistos. A. C. S. M., devidamente qualificada e representada por sua 

genitora, deflagrou CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra J. P. M., todos 

qualificados nos autos. Ocorre que a propositura da presente demanda, a 

autora deixou de imprimir regularidade à realização dos atos processuais, 

mesmo após ser intimada pessoalmente. Desta forma, o feito deve ser 

extinto ante a inércia protagonizada pela exequente por mais de 30 (trinta) 

dias. É o que basta relatar. Fundamento e decido. Consoante se infere da 

leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se 

compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em 

razão da inércia protagonizada pela interessada, mesmo após ser 

pessoalmente (art. 274, p.u., do NCPC), deixou de fornecer ao juízo 

elementos para a localização de bens do executado. Além disso, 

mostra-se dispensável o atendimento da exigência prevista na Súmula nº 

240 do c. Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de ação de 

execução (AgRg no AREsp 498.182/RO, Relator Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014). 

Pelo exposto, considerando que a exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhes competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, c/c o art. 771, parágrafo 

único, ambos do NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito. Em decorrência 

do princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente no pagamento 

das custas judiciais, restando a execução de tais verbas suspensa por 5 

(cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Sem condenação em 

honorários, ante a ausência da triangularização processual. Após a 

cerificação do trânsito em julgado, DETERMINO a remessa dos autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. Às providências. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004384-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004384-06.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME Vistos. CITE-SE a parte 

executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, 

oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o 

prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me 

os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do 

art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso 

de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser 

reduzida pela metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004381-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MODELO COM. DE MEDICAMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004381-51.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: DROGARIA MODELO COM. DE MEDICAMENTO EIRELI - ME 

Vistos. CITE-SE a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC). Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, façam-me os autos CONCLUSOS para análise do pedido de 

penhora “on line”. Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE 

o cônjuge do executado, se casado for, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 827, “caput” e §1º, 
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do NCPC) Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser 

citada, deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003811-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANGELO ALAN DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003811-65.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: DANGELO ALAN DOS 

SANTOS SILVA Vistos. Na forma do art. 331, §1º, do NCPC, MANTENHO a 

íntegra da sentença proferida em Id. 26620225, pelos fundamentos nela 

expostos. Ademais disso, na forma do mesmo dispositivo legal, CITE-SE a 

parte requerida, por meio de carta postal, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça contrarrazões recursais. Após, REMETA-SE o feito 

ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando-se 

nossas homenagens. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 20 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001403-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001403-04.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): DORIVAL 

RODRIGUES DA SILVA PARTE RÉ: REU: SABEMI SEGURADORA S.A 

Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 

27980673 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 20/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001367-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JENIO CELIO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

este juizo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001367-59.2019.8.11.0013 

INVENTARIANTE: JENIO CELIO BETONI. ESPÓLIO: LURDES DE LIMA. 

Vistos. INTIME-SE o inventariante para esclarecer se o causídico que o 

patrocina também patrocina os interesses dos demais herdeiros 

(companheiro e filhos). Assistindo os demais herdeiros, DETERMINO que o 

inventariante anexe aos autos o devido instrumento procuratório, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Caso contrário, deverá o inventariante informar os 

endereços dos herdeiros, a fim de possibilitar a citação dos mesmos, no 

prazo encimado. Em tempo, CUMPRA-SE a decisão de ID n.º 20176760, 

especificamente no tocante à intimação das Fazendas Públicas. INTIME-SE 

via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001670-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON QUEIROZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ OAB - 939.442.251-04 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

Nilda (CONFINANTES)

Marli (CONFINANTES)

Sandra Alves dos Santos (CONFINANTES)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001670-73.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

MIRIAM ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. RÉU: MILTON QUEIROZ DA SILVA. 

Vistos. Constam incapazes no polo ativo da ação. Por esta razão, 

COLHA-SE parecer do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do 

NCPC. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000102-22.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: JOSÉ MOREIRA MACHADO. Vistos. Estando nos autos a 

certidão de óbito, CUMPRA-SE conforme determinado pela sentença de ID 

n.º 17449611. Ademais, conforme requerido ao ID n.º 22167494, 

OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, para 

que, conforme determinou a sentença, proceda com o registro do formal 

de partilha de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em favor do 

inventariante, uma vez que os demais 50% (cinquenta por cento) relativos 

à escritura pública se referem à transmissão do direito de meação da 

viúva ao inventariante, e seu registro se dará de forma independente. 

INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001458-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA (REU)

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL (REU)

ILTON JOSÉ SARAGIOTTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001458-52.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS REU: ILTON JOSÉ SARAGIOTTO, 

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, 

SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA Vistos. DECLARO 

habilitados na presente ação judicial os herdeiros de Cristiane Aparecida 

dos Santos, conforme rol de Id. 27253411 - Pág. 1/2. INTIMEM-SE os 

autores, na pessoa de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se sobre a certidão de Id. 24599014 - Pág. 3 que informa 

a impossibilidade de efetivação da citação do correquerido Ilton José 

Saragiotto. Por fim, RETIFIQUE-SE o registro dos autos para incluir os 

herdeiros da requerente como autores da ação. CUMPRA-SE, 

providenciando-se o necessário. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001182-55.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. PARTE RÉ: REQUERIDO: MAIRA 

REGINA DA CRUZ SANTOS Certifico para os fins de direito que, o 

requerido devidamente citado, conforme consta juntada de ID 25745730, 

até a presente data não se manifestou, decorrendo o prazo para efetuar a 

purgação da mora e/ou apresentar defesa. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, bem 

como acerca da manifestação apresentada no id. 26429345. Pontes e 

Lacerda, 20/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001182-55.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. PARTE RÉ: REQUERIDO: MAIRA 

REGINA DA CRUZ SANTOS Certifico para os fins de direito que, o 

requerido devidamente citado, conforme consta juntada de ID 25745730, 

até a presente data não se manifestou, decorrendo o prazo para efetuar a 

purgação da mora e/ou apresentar defesa. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, bem 

como acerca da manifestação apresentada no id. 26429345. Pontes e 

Lacerda, 20/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001182-55.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. PARTE RÉ: REQUERIDO: MAIRA 

REGINA DA CRUZ SANTOS Certifico para os fins de direito que, o 

requerido devidamente citado, conforme consta juntada de ID 25745730, 

até a presente data não se manifestou, decorrendo o prazo para efetuar a 

purgação da mora e/ou apresentar defesa. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, bem 

como acerca da manifestação apresentada no id. 26429345. Pontes e 

Lacerda, 20/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000321-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EVANGELICA EDUCACIONAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - 838.779.831-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000321-35.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: FUNDACAO 

EVANGELICA EDUCACIONAL REPRESENTANTE: ISRAEL MOREIRA DE 

ALMEIDA Vistos. HOMOLOGO o pedido de Id. 25407829, para o fim de 

determinar a exclusão de treze ventiladores de teto e duas pias/cubas de 

aço inox dos bens que compõe o acervo patrimonial da liquidanda. No 

mais, INTIME-SE o Ministério Público, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

requeira as medidas que entender pertinentes. INTIME-SE via Dje. Pontes e 

Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000549-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ROQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO FORNANCIARI NETO OAB - MT25590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BARBOSA LOURO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000549-10.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: SILVANA ROQUE 

DA SILVA Endereço: Avenida Americo Mazzett, 1.427, Jardim Santa Fé, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: FLAVIO 

BARBOSA LOURO Endereço: Avenida Americo Mazzett, 1.427, Jardim 

Santa Fé, PONTES E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

ajuizada por SILVANA ROQUE DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, alegando, em suma, que FLAVIO BARBOSA LOURO, em 

decorrência de ser portador de Esclerose Mesial Temporal (CID 10 G40.9), 

seria este incapacitado para o exercício pleno dos atos da vida civil. Com 

a inicial vieram os documentos de ID nº. 18399361 a 18399369. Em 

decisão prolatada ao ID nº. 18407146, foi deferido o pedido antecipatório, 

nomeando-se como curadora provisória a requerente. Designada 

audiência com o escopo de proceder à entrevista do interditando, tal ato 

foi realizado ao ID nº. 19348477.Realizada perícia médica para atestar a 

incapacidade do interditando, o respectivo laudo foi carreado ao ID nº. 

23587802. Ao final, instado a se manifestar, o Ministério Público requereu 

a procedência dos pedidos (ID nº. 26167163). É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Apregoa o art. 371 do NCPC que o juiz apreciará a 

prova constante dos autos, independentemente de quem seja o sujeito que 

a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento legal, afere-se que 

o interditando é portador de demência fronto temporal grave, com 

alteração da afasia, apraxia, agnosias, disfunção esfincteriana e diurese. 

Conforme atesta o médico perito ao ID nº. 23587802 - pág. 2, o 

interditando encontra-se totalmente incapacitado, o que, logicamente, 

demanda de cuidados de outras pessoas para a realização das atividades 

mais comezinhas. No caso, portanto, tanto sua entrevista quanto a perícia 

médica realizada no feito atestaram que inexistem meios de se manter 

declarada sua capacidade, já que o interditando necessita de ajuda para 

higiene corporal, colocar vestimentas e para se alimentar. Com base em 

tais argumentos e constatada a patente incapacidade do interditando de 

exercer por si mesmo os atos da vida civil, percebe-se haver provas 

suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo pelo qual o 

pleito formulado pela requerente há que ser acolhido. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de:I) DECLARAR a 

interdição definitiva de FLÁVIO BARBOSA LOURO, devidamente 

qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade absoluta para o 

exercício dos atos da vida civil; II) DETERMINAR a expedição de termo de 

curatela definitiva a SILVANA ROQUE DA SILVA , também qualificada, que 

deverá firmar o competente compromisso perante este juízo, no prazo de 

10 (dez) dias; III) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na 

imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três oportunidades, com 

intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de 

impor às partes condenação em custas e em honorários de advogado, 

haja vista a natureza da demanda. Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, na 

forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais do Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, determinando que se proceda a averbação dos termos desta 

sentença junto ao registro de nascimento/casamento da interditada (ID nº. 

18399361). Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. NOTIFIQUEM-SE o Núcleo de Práticas Jurídicas 

da UNEMAT, a Defensoria Pública e o Ministério Público. EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2019. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira. Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 20 de janeiro de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001147-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARQUES VALIM OAB - SP361863 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DOROTHEU OAB - SP272751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. G. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA GORETE GOMES OAB - 871.137.911-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001147-95.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUCIANO DE 

MELO NOGUEIRA PARTE RÉ: REU: ANA JULIA GOMES NOGUEIRA 

REPRESENTANTE: LEANDRA GORETE GOMES Tendo em vista o teor da 

correspondência devolvida (IDs 27062554 e 27062559), intimo a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 20/01/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 5374-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vanilda Odecio Maciel Silva, Elizete Maciel, Zenildo 

Odécio Maciel, ELIZIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 5374-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Odecio Maciel Silva, Elizete Maciel, Zenildo 

Odécio Maciel, ELIZIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da comprovação do pagamento do ofício 

requisitório expedido nos autos, intimo a parte exequente para que informe 

os dados bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163931 Nr: 2132-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDTOWN PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 91/92.

Desta forma, DETERMINO a liberação dos veículos VW/GOL 1.0, placa 

BBG0720 e HONDA/CG 125 TODAY, placa JYV0623, da restrição judicial 

via Sistema Renajud.

Cumprindo o comando acima, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200787 Nr: 8517-11.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERECIANA DE SOUZA SANTOS, LSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTES 

E LACERDA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação de ref.13 apresentada 

é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205650 Nr: 10997-59.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, OLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDMDPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação de ref.8 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102526 Nr: 3175-58.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JOÃO PEDRO FERREIRA SOARES, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

PERMANENTE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, alegando possuir doença que o incapacita total e 

permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais.

Carreou a inicial os documentos de fls. 11/18.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 27/44, alegando 

apenas questões de mérito.

O autor, apesar de ter sido intimado para apresentar a réplica, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fl. 48.

Submetido à perícia médica, o laudo pericial foi juntado às fls. 107/111.

Por fim, designada audiência de instrução e julgamento, o referido ato foi 

realizado às fls. 127/136.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite, de modo que representa a efetivação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria.

No laudo pericial de fls. 107/111, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade total 
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e temporária para as atividades laborais. Nesse aspecto, embora o laudo 

pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, conforme já mencionado 

anteriormente.

Por outro lado, em relação à condição de segurado especial do autor, 

verifico que ele se amolda aquela prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/1991, que é a demandante que não tem prova material – assim 

entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – 

ocasião em que a apresentação de qualquer dos documentos ali 

elencados seria o bastante para comprovar a atividade rural. No caso, 

permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que lastreada ao menos 

em início de prova material.

Analisando os documentos juntados com a inicial, concluo que estes são 

extremamente frágeis para demonstrar a atividade rural exercida pelo 

autor, uma vez que se limitou a trazer uma certidão de casamento 

realizado em 3 de setembro de 1983 e um boleto, estando estes 

documentos com data pretérita ao necessário para verificar a qualidade 

de segurado especial da parte autora.

Portanto, é inadmissível conceder o beneficio pleiteado tão somente pela 

prova testemunhal, sendo necessário, ao menos, início de prova material. 

Neste sentido, já dispõe a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

INADMISSIBILIDADE. 1. Sentença proferida na vigência do NCPC e, assim, 

a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3º, I, do 

novo Código de Processo Civil. A controvérsia remanescente nos autos 

fica limitada à matéria objeto do recurso. 2. Reconhecimento de tempo de 

serviço prestado na condição de trabalhadora rural exige início razoável 

de prova material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 3. O 

pleito da parte autora encontra óbice na ausência de início de prova 

material. 4. Não são considerados como início de prova material da 

atividade campesina, conforme jurisprudência pacífica desta Corte: a) 

documentos confeccionados em momento próximo do ajuizamento da ação 

ou do implemento do requisito etário; b) documentos em nome dos 

genitores quando não comprovado o regime de economia familiar e caso a 

parte postulante tenha constituído núcleo familiar próprio; c) certidões de 

nascimento da parte requerente e de nascimento de filhos, sem constar a 

condição de rurícola dos nubentes e dos genitores respectivamente; d) 

declaração de exercício de atividade, desprovida de homologação pelo 

órgão competente, a qual se equipara a prova testemunhal; e) a certidão 

eleitoral, carteira de sindicato e demais provas que não trazem a 

segurança jurídica necessária à concessão do benefício. 5. 

Impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural fundado em prova exclusivamente testemunhal. 6. Deferida a 

gratuidade de justiça requerida na inicial, fica suspensa a execução dos 

honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

enquanto perdurar a situação de pobreza do autor pelo prazo máximo de 

cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada opera secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 8. Apelação provida 

para julgar improcedente o pedido inicial. A Turma, por unanimidade, deu 

provimento à apelação. (AC 00723735320164019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA: 18/06/2018 PAGINA).

Desta forma, não comprovado os requisitos necessários para a 

concessão do benefício, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte do autor, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 

8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108988 Nr: 5795-43.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAINARA GOMES SOUZA, Roseni Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO 

DEFICIENTE proposta por T. G. S., menor, representada por sua genitora 

Roseni Gomes de Campos, ambas devidamente qualificadas nos autos, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Carreou a inicial os documentos de fls. 10/19.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 29/41, arguindo 

apenas questões concernentes ao mérito.

A autora, por sua vez, não apresentou a impugnação à contestação (fl. 

45).

Submetida à perícia médica, o laudo pericial foi juntado às fls. 71/74.

 Mais adiante, às fls. 100/102, foi anexado o relatório social referente ao 

estudo realizado no âmbito doméstico e familiar da autora.

Manifestou a autarquia requerida às fls. 104/106.

Por sua vez, devidamente intimada, a parte autora manifestou às fls. 

109/110.

Ao final, o Ministério Público, que oficia no feito como fiscal da ordem 

jurídica, manifestou pela procedência da demanda (fls. 113/119).

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 

comprovada mediante laudo médico; b) ausência de meios para prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida pela família; e c) renda familiar per 

capita inferior a ¼ (um quarto) de salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa é portadora de deficiência e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Com base no laudo médico de fls. 71/74 é de se reconhecer a 

incapacidade da autora, conjugado aos problemas sérios de saúde. 

Assim, verifico que a autora é acometida de deficiência (deficiência 

visual), conforme relatório médico, satisfazendo um dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado.

A hipossuficiência econômica, por sua vez, está caracterizada pela 

ausência de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la provida 

pela família, referente à renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo. Antes, porém, é de se salientar que o critério de aferição 

da renda mensal, estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.743/1993, não 

impede que a miserabilidade da parte autora e de seu grupo familiar seja 

aferida mediante outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a avaliação socioeconômica declarou que a autora 

reside com sua mãe e mais 5 (cinco) pessoas (fl. 101 – item “IV”). 

Informou, ainda, que a renda familiar perfaz o valor de 1 (um) salário 
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mínimo, proveniente dos rendimentos percebidos pela Sra. Roseni Gomes 

de Campos, mãe da autora, bem como o valor de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais) recebidos por meio do Programa Social Governamental Bolsa 

Família. Dessa forma, a renda totaliza-se o valor de R$ 1.218,00 (mil, 

duzentos e dezoito reais).

No entanto, para a realização do cálculo de obtenção da renda per capita, 

deve-se considerar, como grupo familiar, as pessoas elencadas no art. 

20, § 1º, da Lei de nº 8.742/1993, “in verbis”:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

(...)

Neste sentido, o grupo familiar do presente caso, segundo o dispositivo 

acima transcrito, será tão somente a autora T. G. de S., sua genitora 

Roseni Gomes de Campos e sua irmã Lucineia Gomes de Souza. Assim, 

apesar de o estudo social mencionar os sobrinhos da requerente, estes 

não entrarão no cálculo.

Desta forma, calculando-se o valor do ¼ (um quarto) do salário mínimo, 

este perfaz o montante de R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta centavos). Percebe-se, então, que o valor da renda per capita, 

no caso dos autos, é superior ao montante acima encontrado – R$ 406,00 

(quatrocentos e seis reais) –.

Portanto, tem-se que a autora não cumpriu todos os requisitos para 

obtenção do benefício pleiteado, uma vez que a renda familiar ultrapassa o 

valor de ¼ (um quarto) do salário mínimo.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega ao bojo deste decisório:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. 

ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 1. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada 

estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente 

deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade).

 2. Firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, para fins de cálculo 

da renda familiar mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo 

que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro 

da família, desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na 

aplicação analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso). Precedentes.

 3. Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos 

(físico, mental, intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2 anos) 

que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Tal deficiência e o grau 

de impedimento devem ser aferidos mediante avaliação médica e avaliação 

social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.

 4. A incapacidade para a vida laborativa deve ser entendida como 

incapacidade para vida independente, para efeitos de concessão de 

benefício de prestação continuada.

 5. Na hipótese, o relatório sócio-econômico de fl. 80-81 informa que a 

parte autora reside com a mãe, o padrasto e o irmão, em casa própria, no 

centro urbano, simples, mas contendo todos os móveis e equipamentos 

necessários ao conforto dos moradores, sendo que o padrasto aufere 

pouco mais de 03 salários mínimos de aposentadoria e possui uma 

pequena serralheria, o irmão trabalha para a prefeitura local, e embora não 

tenha informado sua renda mensal, presume-se que não seja inferior a um 

salário mínimo, afastando o requisito de ausência de meios de prover sua 

subsistência ou tê-la provida por seus familiares.

 6. De outra parte, o laudo médico (fls. 54 e 63-64) se apresenta deveras 

razoável, sobretudo tendo em conta que, embora a autora, com 25 anos, 

seja diagnosticada como surdo-mudez, sem comprometimento neurológico 

ou psíquico, dominando a linguagem de Libras, sendo enfático o perito de 

que não há invalidez, e a deficiência apresentada não elide a concreta 

possibilidade de desenvolvimento de tarefas laborais plenamente 

compatíveis com as atividades corriqueiras ou laborativas. A ausência de 

consonância da deficiência apresentada pela parte autora com os 

requisitos legais e o entendimento jurisprudencial é suficiente à negativa 

da concessão do benefício requestado, independentemente da condição 

de miserabilidade, também afastada in casu.

 8. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova 

demanda pelo requerente na hipótese de alteração das circunstâncias 

verificadas na causa. Precedentes.

 9. Apelação da parte autora desprovida.

 (TRF1, AC 2008.01.99.003802-4/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2016).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 22).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e AGUARDE-SE a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133529 Nr: 710-08.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA CHAPINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO 

IDOSO proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA CHAPINA, devidamente 

qualificada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Carreou a inicial os documentos de fls. 9/16.

Determinada a emenda da inicial, a autora atendeu ao chamado judicial às 

fls. 32/34.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 39/62, arguindo 

apenas questões concernentes ao mérito.

A autora, por sua vez, não apresentou sua impugnação (fl. 65).

Às fls. 73/75 foi anexado o relatório social referente ao estudo realizado 

no âmbito doméstico e familiar da autora.

Manifestou a parte requerida à fl. 79.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 

comprovada mediante laudo médico; b) ausência de meios para prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida pela família; e c) renda familiar per 
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capita inferior a ¼ (um quarto) de salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa tenha idade de 65 (sessenta e cinco) anos, no caso de 

pessoa idosa ou ser portadora de deficiência, e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Assim sendo, analisando os documentos do feito, denota-se que a autora 

nasceu em 6 de fevereiro de 1950 e, portanto, atualmente detém a idade 

de 69 (sessenta e nove) anos, cumprindo, desta forma, o primeiro 

requisito, nos termos do que foi acima exposto.

A hipossuficiência econômica, por sua vez, está caracterizada pela 

ausência de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la provida 

pela família, referente à renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo. Antes, porém, é de se salientar que o critério de aferição 

da renda mensal, estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.743/1993, não 

impede que a miserabilidade da autora e de seu grupo familiar seja aferida 

mediante outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a avaliação socioeconômica declarou que a autora 

não trabalha e que vive com seu esposo e neta. Informou, ainda, que a 

renda familiar perfaz a quantia de R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e 

quarenta reais) proveniente do benefício previdenciário percebido pelo 

esposo da autora, Sr. José Pascoal Chapina.

Assim, calculando-se o valor do ¼ (um quarto) do salário mínimo, este 

perfaz o montante de R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta centavos). Percebe-se, então, que o valor da renda per capita 

do caso em tela é superior ao montante acima encontrado – R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais) –.

Dessa forma, tem-se que a autora não cumpriu todos os requisitos para 

obtenção do benefício pleiteado, uma vez que a renda familiar ultrapassa o 

valor de ¼ (um quarto) do salário mínimo.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega ao bojo deste decisório:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. 

ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 1. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada 

estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente 

deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade).

 2. Firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, para fins de cálculo 

da renda familiar mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo 

que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro 

da família, desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na 

aplicação analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso). Precedentes.

 3. Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos 

(físico, mental, intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2 anos) 

que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Tal deficiência e o grau 

de impedimento devem ser aferidos mediante avaliação médica e avaliação 

social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.

 4. A incapacidade para a vida laborativa deve ser entendida como 

incapacidade para vida independente, para efeitos de concessão de 

benefício de prestação continuada.

 5. Na hipótese, o relatório sócio-econômico de fl. 80-81 informa que a 

parte autora reside com a mãe, o padrasto e o irmão, em casa própria, no 

centro urbano, simples, mas contendo todos os móveis e equipamentos 

necessários ao conforto dos moradores, sendo que o padrasto aufere 

pouco mais de 03 salários mínimos de aposentadoria e possui uma 

pequena serralheria, o irmão trabalha para a prefeitura local, e embora não 

tenha informado sua renda mensal, presume-se que não seja inferior a um 

salário mínimo, afastando o requisito de ausência de meios de prover sua 

subsistência ou tê-la provida por seus familiares.

 6. De outra parte, o laudo médico (fls. 54 e 63-64) se apresenta deveras 

razoável, sobretudo tendo em conta que, embora a autora, com 25 anos, 

seja diagnosticada como surdo-mudez, sem comprometimento neurológico 

ou psíquico, dominando a linguagem de Libras, sendo enfático o perito de 

que não há invalidez, e a deficiência apresentada não elide a concreta 

possibilidade de desenvolvimento de tarefas laborais plenamente 

compatíveis com as atividades corriqueiras ou laborativas. A ausência de 

consonância da deficiência apresentada pela parte autora com os 

requisitos legais e o entendimento jurisprudencial é suficiente à negativa 

da concessão do benefício requestado, independentemente da condição 

de miserabilidade, também afastada in casu.

 8. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova 

demanda pelo requerente na hipótese de alteração das circunstâncias 

verificadas na causa. Precedentes.

 9. Apelação da parte autora desprovida.

 (TRF1, AC 2008.01.99.003802-4/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2016).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 36).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e AGUARDE-SE a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147012 Nr: 6589-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Odair Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT movida por ODAIR 

VIEIRA DOS SANTOS em desfavor da TOKIO MARINE SEGURADO S/A.

A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência de acidente 

de trânsito, ficou inválido, resultando incapaz para as ocupações 

habituais, não podendo mais praticar as atividades do dia-a-dia, nem 

tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à indenização 

securitária DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais).

Juntou documentos (fls. 5/18).

Citada, a requerida apresentou contestação de fls. 27/55, alegando, como 

preliminar, a ausência do laudo do IML e a necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo e, no mérito, afirmou que não há provas 

da invalidez através de documento médico, além do que, em caso de 

procedência do pedido, deve ser observada a proporcionalidade do valor 

a ser pago, de acordo com o grau da lesão sofrida.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou impugnação à 

contestação (fl. 59).

Em seguida, o feito foi saneado, afastando-se as preliminares, ocasião em 

que foi deferida a realização de prova pericial (fls. 61/62).

O laudo médico-pericial foi apresentado às fls. 91/94.
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A parte autora manifestou acerca do laudo às fls. 98/99.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a 

ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pois bem.

A Lei Federal nº 6.194/1974 estabelece diretrizes quanto à obrigação de 

indenizar das seguradoras:

Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

a) (revogada);

b) (revogada);

c) (revogada);

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à 

vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.

Noutras palavras, o DPVAT garante o direito de indenização às vítimas de 

acidentes de trânsito, por morte e invalidez permanente total ou parcial, 

além do reembolso das despesas médicas e hospitalares.

No caso em apreço, verifica-se que o laudo médico-pericial acostado às 

fls. 91/94, consignou que o autor, em decorrência do acidente, teve uma 

fratura nos ossos do punho direito (rádio e cubito). Desta forma, o autor 

teve uma sequela parcial na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Pelas hipóteses apresentadas, então, ressai dos autos e da prova já 

produzida que o autor faz jus ao recebimento do prêmio objeto do seguro 

obrigatório, na proporcionalidade indicada pela expert.

Nas ações em que se objetiva o recebimento de indenizações em virtude 

de invalidez decorrente de enfermidade, moléstia grave ou de acidentes, a 

convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. O 

pedido só teria procedência se, portanto, fosse comprovado o dano 

causado à vítima, o que de fato ocorreu.

É neste sentido o trecho do voto da Desembargadora Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, no julgamento do recurso de apelação nº 

53.859/2012, em 12 de dezembro de 2012:

Para que seja concedida a indenização exige-se a comprovação da 

invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74, o que não 

ocorreu no caso em testilha.

Na hipótese dos autos, não poderia o autor pleitear a integralidade da 

indenização prevista na legislação para os casos de invalidez 

permanente.

Desta maneira, não se mostra devido o pagamento da indenização, 

porquanto não está configurada a impossibilidade permanente do autor de 

voltar a laborar, em função das sequelas sofridas com o acidente de 

trânsito noticiado.

(TJMT, Ap 53859/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da 

publicação no DJE 11/01/2013).

Assim, infere-se que o autor possui direito ao recebimento do referido 

seguro, haja vista estar presentes os requisitos exigidos para obtenção 

do direito ora pleiteado.

Se o valor máximo da indenização pelo acidente de trânsito é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 25% de 50% de R$ 13.500,00 = 

R$ 1.687,50. Logo, a lesão sofrida pela parte autora corresponderá ao 

direito de receber o valor total de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos).

Por outro lado, quanto à alegação da autarquia requerida acerca da não 

comprovação do pagamento do seguro obrigatório DPVAT na época do 

sinistro, esta não deve prosperar. Isto porque, a falta de pagamento do 

seguro não acarretará a perda da indenização, conforme já sedimentado 

pela jurisprudência.

Neste sentido:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIA DO 

VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO 

SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NEXO CAUSAL - 

COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL - 

PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. 2. O fato da proprietária do veículo ser a vítima 

não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza 

o pagamento. 3. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo 

inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano 

sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório DPVAT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10316192920178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data 

de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 20/02/2019).

Logo, uma vez satisfeitas às exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 

6.194/74.

Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao percentual de 

invalidez permanente aferido pelo perito do Juízo.

Tal valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o 

sinistro. O valor também deverá ser acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 

43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 

86, parágrafo único, do NCPC), CONDENO a ré ao pagamento de custas, 

despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais fixo em 

R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC.

 Considerando que os honorários periciais já se encontram depositados 

em Juízo, conforme se vê à fl. 78, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fl. 82).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107975 Nr: 5398-81.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMBLEY DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 169/170.

EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Várzea Paulista/SP, a fim 

de que seja realizada a citação do executado Wembley de Lima Silva, no 

endereço sito Rua Pindare, nº 520, Parque Guarani, 13225-515, Várzea 

Paulista/SP.

Quanto à concessão dos benefícios dos parágrafos do art. 212, do NCPC, 

DEIXO de analisar referido pedido, visto que tais medidas independem de 

autorização judicial, conforme §2º de citado dispositivo.

Com o retorno da missiva, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de 
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arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96794 Nr: 713-31.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa Sobrinho de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 4633-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 176vº, intimo a parte 

exequente para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91493 Nr: 3001-83.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlei Ferreira Siqueira, Pedro Garcia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para que providencie o pagamento 

da diligência (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107835 Nr: 5345-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA JOSE CAITANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos, Paulo Duarte do Valle, Maria Augusta Ferreira do Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco Galindo 

Medina - OAB:91124/SP, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT, 

NILTON ARMELIN - OAB:142600, Rodolfo de Lara Campos - 

OAB:203546/SP

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de ref.177, e com 

amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vista a parte requerida 

para apresentar as alegações finais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131323 Nr: 8717-23.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÉRIO GONÇALVES MADRONA, Rosangela Fátima 

Sega Madrona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, conforme juntada de ref.100, 

e determinação abro vista dos autos às partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4117 Nr: 72-49.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira da Cunha, Otaviano Azambuja 

de Oliveira, Benvindo Azambuja de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 3790-97.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDONÉSIA LUZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT., Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 191/195 

foi apresentada tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos autos à 

parte exequente, para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48043 Nr: 4672-54.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Conquista Ltda, Arnaldo da Silva 

Alves Filho, Vânia Lúcia Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT, Fabricio Miguel Correa - OAB:9.762-A, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 Tendo em vista o teor do auto de arrematação de fls. 370/271vº, intimo as 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 2505-59.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGMM, Devaneide Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça de fls. 107/109, 

intimo a parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81095 Nr: 3263-04.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. Freitas Neres e Cia Ltda, Maira Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3263-04.2012.811.0013

Código nº 81095

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 138/138vº, 

no montante de R$ 45.867,01 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta 

e sete reais e um centavos), conforme cálculo de atualização acostado às 

fls. 139/139vº; sobre o CNPJ de nº 09.342.792/0001-57 e CPF de nº 

010.442.991-77; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (art. 477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos duas tarja de cor 

preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90067 Nr: 1841-23.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francivaldo Fernandes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43217 Nr: 5457-50.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Almeida Barreto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS - OAB:25973/O, KESLEY VINICIUS GONÇALVES 

NUNES - OAB:26062/O

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83911 Nr: 1362-64.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMAdF, Dener Amador de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 5374-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Odecio Maciel Silva, Elizete Maciel, Zenildo 

Odécio Maciel, ELIZIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85732 Nr: 3349-38.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ogerson Teodoro da Silva .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3088-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilto Deth Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33676 Nr: 1150-87.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma de Brito e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65831 Nr: 1869-59.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86947 Nr: 4626-89.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Rosa Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94526 Nr: 5377-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Barbosa dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81307 Nr: 3493-46.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Viana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143341 Nr: 4972-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALAIR ROSA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 139/140, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 9).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 139/140, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 131/132, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145924 Nr: 6095-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY BAZAN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SIDNEY BAZAN 

COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 123/124, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 9).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 123/124, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 115/116, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105674 Nr: 4425-29.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra de 

JANE APARECIDA FRAZÃO DE LIMA SOUZA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 116, o exequente requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2224 de 2710



Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do autor sem, contudo, onerar demasiadamente 

o requerido. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido à fl. 116 se 

mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria exequente não 

mais tem interesse no prosseguimento da presente demanda e pleiteia, 

pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

REVOGO A LIMINAR deferida de fls. 32/33.

 CONDENO a exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Por 

outro lado, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82160 Nr: 4413-20.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Salles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4413-20.2012.811.0013

Código nº 82160

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ELENICE SALLES 

DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 121/122, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 10).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 121/122, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 116/117, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99476 Nr: 1845-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARIA DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 1891-30.2006.811.0013

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAELI SILVA CAMPOS VILELA, Filiação: 

Luiza Silva de Campos e Bernardo de Campos, data de nascimento: 

15/07/1972, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar, 

Telefone 9926-8468. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: (...) O requerente encontra-se separado judicialmente 

da requerida (sentença prolatada nos autos do Processo nº 194/2006, 

que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT), conforme 

certidão de casamento anexa. Como não há possibilidade de 

reestabelecer a sociedade conjugal, pretende a extinção do vínculo 

matrimonial com a decretação do divórcio. (...)

Despacho/Decisão: Autos do processo nº. 1891-30.2006.811.0013Cód. 

nº. 34446Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 70 e, para tanto, DETERMINO a 

busca de endereço da executada junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais (Siel).Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 246, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações supra e 

não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE 

e desde já NOMEIO como curador especial o Núcleo de Prática Jurídica do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npj.plc@unemat.br, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 
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autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e Lacerda, 

9 de setembro de 2019.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2019

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42560 Nr: 4823-54.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rui Henrique Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 49-44.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Bottari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 2818-20.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia Vilas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 152vº/153, intimo a parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63121 Nr: 3463-45.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:13352, Fabiula Litiely da Rosa Moreno - OAB:20572, Francini 

Correa da Silva - OAB:24370, Gabriel Fernandes de Novaes - 

OAB:2069-E, Gabriela de Souza Correa - OAB:10031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9022 Nr: 128-48.1993.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Alo Minas / Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20.441/MT

 Autos do processo nº. 128-48.1993.811.0013

Cód. nº. 9022

Vistos.

De proêmio, em virtude de ser suscitada matéria de ordem pública, 

RECEBO a manifestação de fls. 278/282 como EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada por CÉLIA TEIXEIRA contra COMERCIAL 

ALÔ MINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Pois bem.

A excipiente narra, em apertada síntese, ter sofrido constrição judicial em 

sua conta salário, através de penhora “online”, por meio do sistema 

eletrônico e informatizado BacenJud 2.0, no valor de R$ 5.835,70 (cinco 

mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).

Assevera que este valor é impenhorável, tendo em vista ser oriundo de 

sua aposentadoria. Assim, pugnou pelo reconhecimento da 

impenhorabilidade do valor supracitado e, consequentemente, a restituição 

do montante em seu favor.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A “exceção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode 

valer à executada, dentro do próprio processo de execução. Poderá a 

executada alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à 
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admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

juízo da execução.

Permite-se à parte executada, dentro do próprio processo de execução, 

sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, 

restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, 

por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da exceção de pré-executividade, assim já 

decidiu:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA 

DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de 

execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de 

pré-executividade é o meio apropriado para a arguição de flagrantes 

nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de 

ofício. Cabível a arguição da decadência e da prescrição, desde que 

possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação 

probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em 

exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 

13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. 

Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de 

serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de 

ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do 

direito do exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade 

de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo 

superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão 

lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do 

artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 

982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5ª Câmara de Direito Público - 

16/09/2011 – TJ-SP).

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento 

processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não 

necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, 

por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise da tese ventilada pelo 

excipiente.

I. DA IMPENHORABILIDADE.

Inicialmente, impende destacar que o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a 

impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações e outros, uma 

vez que possuem natureza alimentar.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se que há provas suficientes para 

comprovar a argumentação da excipiente, no sentido de que os valores 

constritos nos autos são impenhoráveis.

Isto porque, o valor mencionado no holerite à fl. 280, o qual diz respeito ao 

benefício recebido pela excipiente, corresponde exatamente o numerário 

creditado na conta bancária da executada, no dia 10 de dezembro de 

2019 (fl. 279).

Desta forma, não existem dúvidas que o valor de R$ 5.835,70 (cinco mil, 

oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), penhorados à fl. 274, 

é proveniente da aposentadoria da excipiente e, portanto, é impenhorável, 

nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA IMPENHORÁVEL. 

ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 

PRECEDENTES DAS TURMAS QUE COMPÕEM A 1ª SEÇÃO DO STJ. 1. A 

Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, 

Rel. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o 

entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas 

contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, 

IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual 

são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). No mesmo 

sentido: AgInt no AREsp 1245044/MS, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018; 

AgRg no REsp 1502003/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 04/02/2016; REsp 1164037/RS, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 09/05/2014. 2. 

Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1704379 RO 

2017/0271306-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 

Julgamento: 04/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

10/09/2018).

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para, 

consequentemente, RECONHECER a impenhorabilidade do valor de R$ 

5.835,70 (cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) 

bloqueado à fl. 274, via sistema informatizado BacenJud 2.0, para o fim de 

desconstituir a penhora.

PROCEDA-SE a liberação da quantia supra em favor da excipiente, 

mediante expedição de alvará vinculado aos dados da conta a ser 

indicada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente 

decisão, juntando-se, oportunamente nos autos, o extrato obtido pelo 

sistema informatizado respectivo.

INTIME-SE a excepto, por meio de seus advogados e via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

INTIME-SE a excipiente, via DJE.

 CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 19 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91560 Nr: 3062-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dina Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140194 Nr: 3776-93.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme juntada do Laudo do Estudo Social, abro vista às 

partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, 

do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 28150 Nr: 3142-20.2005.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Oléa Aguiar, Espólio de Mathilde Moron 

Aguilar, Sérgio Oléa Mourom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Caramuru Alves, Claudia Padin Dias 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marino Morgato - 

OAB:118.913-SP, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B, Silvio Guilen 

Lopes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez 

- OAB:8311, Everton Caramuru Alves - OAB:11921MS, Mario Alcides 

Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:

 Autos do processo nº 3142-20.2005.811.0013

Código nº 28150

Vistos.

CLAUDIA PADIM DIAS, devidamente qualificada, interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 2.208/2.211, alegando a ocorrência 

de omissão na sentença proferida às fls. 2.103/2.109.

Contrarrazões às fls. 2.214/2.218.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 2.212).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 2.208/2.211, que a 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do 

recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame 

da matéria já abordada de forma satisfatória pela sentença de fls. 

2.103/2.109, almejando — e assim o fazem de modo absolutamente 

inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, 

investem seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos 

fundamentos que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados.

(STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 

julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 

PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes.

(STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT 

VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo dos embargantes centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls. 2.103/2.109, 

entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra a sentença lançada às fls. 2.103/2.109.

Por fim, considerando o manifesto propósito protelatório do presente 

recurso de embargos de declaração, RECONHEÇO a intenção protelatória 

da embargante, impondo-lhe a multa equivalente a 2% (dois por cento) do 

valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá reverter em proveito do 

embargado, não ficando a exigibilidade afastada pela concessão da 

gratuidade, nos termos dos arts. 98, §4º, c.c. art. 1.026, §2º, do NCPC.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 18615 Nr: 2751-36.2003.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146

 Autos do processo nº 2751-36.2003.811.0013

Código nº 18615

Vistos.

LEILA AGUETONI, devidamente qualificada, interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 941/941vº, alegando a ocorrência 
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de contradição na decisão proferida às fls. 933/939.

Devidamente intimada, a parte embargada manifestou às fls. 944/945vº 

quanto ao recurso apresentado nos autos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 942).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 941/941vº, que a 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de contradição, vale-se 

do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o 

reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de fls. 

933/939, almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado 

— promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados.

(STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 

julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 

PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes.

(STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT 

VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls. 933/939, entendendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o decisório lançado às fls. 933/939.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47322 Nr: 3996-09.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Correa Cardozo, Maria Yvone Stefano 

Sgrinholli, Agropecuária Fortaleza Ltda, Denis Sperafico, Ariane Vettorello 

Sperafico, Antonio Sgrinholli, Marcelo Rodrigues de Freitas, Estado de 

Mato Grosso, Irene Munaro, Patricia Martins Sanches, Frigorífico Parana 

Novo S/A, Torrazzo Comercio e Exportação de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lafayette Garcia Novaes 

Sobrinho - OAB:6842/MT, Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849 - 

OAB/PR, Rubens Fernandes Junior - OAB:40017/PR, Sara de 

Lourdes Soares Orione e Borges - OAB:4807-B/MT

 Autos do processo nº 3996-09.2008.811.0013

Código nº 47322

Vistos.

LEILA AGUETONI, devidamente qualificada, interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 555/556, alegando a ocorrência de 

omissão na decisão proferida às fls. 547/553vº.

Devidamente intimada, a parte embargada manifestou às fls. 567/569 

acerca do recurso interposto nos autos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 557).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 
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eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 555/556, que a 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do 

recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame 

da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de fls. 

547/553vº, almejando — e assim o faz de modo absolutamente 

inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, 

investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos 

que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados.

(STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 

julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 

PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes.

(STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT 

VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls. 547/553vº, 

entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o decisório lançado às fls. 547/553vº.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JOSÉ ROBERTO 

RODRIGUES contra OI S.A., visando o recebimento da quantia certa de R$ 

324,63 (trezentos e vinte e quatro reais ), fixada em condenação imposta 

pela sentença com trânsito em julgado nas folhas retro.

Penhorado o montante integral, a executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença e impugnação à penhora, as quais foram 

rejeitadas.

Após a interposição do recurso de agravo de instrumento e a juntada do 

acórdão, informando a negativa de provimento, os autos vieram 

conclusos.

É a suma do necessário. Decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, a obrigação foi satisfeita 

integralmente, não havendo motivos para a permanência do presente feito.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento, observando os dados bancários do 

exequente indicados nos autos (fl. 644).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença.

Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161976 Nr: 1305-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaraci Antonio da Silva, José Jamil Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

INTIME-SE o exequente por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95250 Nr: 5789-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirceu Nicolau da Silva, Vagner da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65861 Nr: 1899-94.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnaldo dos Santos Bearis, Aldison dos 

Santos Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA SOUZA 

QUEIROZ - OAB:26582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109364 Nr: 5914-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES COSMORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON AUGUSTO BACANI 

RODRIGUES - OAB:312846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do pedido formulado pela parte interessada à fl. 227 

(ref. 134), que os autos 5914-04.2015.8.11.0013, código 109364, que 

tramitam perante a secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, referem-se à ação de execução de título extrajudicial em que 

figuram como exequente SEMENTES COSMORAMA LTDA., CNPJ 

00.011.060/0002-90, e como executada RAMALHO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., CNPJ 

11.108.402/0001-20, tendo como valor de causa o montante de R$ 

56.947,99 (cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e 

noventa e nove centavos). Os referidos autos foram distribuídos em 14 de 

dezembro de 2015, por dependência aos autos 2827-40.2015.8.11.0013, 

código 101748, concernente a uma ação cautelar de arresto que também 

tramitou por este juízo. A executada foi citada, por meio de seu 

representante legal, em 14 de abril de 2016 e, em razão da ausência de 

manifestação, foi requerida pela exequente a penhora de ativos 

financeiros, pelo Sistema BACENJUD, e de veículos automotores, pelo 

Sistema RENAJUD, bem como a expedição de mandado de livre penhora 

em nome daquela, sendo que todas as diligências restaram infrutíferas. 

Trasladou-se ao presente feito cópia da sentença terminativa proferida 

nos autos dos embargos à execução 2260-72.2016.8.11.0013, código 

116213, conforme fls. 106/107 (ref. 46). Ao final, a exequente requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada, pedido que, haja 

vista a necessidade de ajuizamento de incidente próprio para tal mister, foi 

indeferido pelo juízo. Atualmente, o presente feito encontra-se aguardando 

a apresentação de bens passíveis de penhora por parte da executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92154 Nr: 3529-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo de Moura, Maria Milta Santos, Benildes 

Ferreira Costa, Elzana do Carmo Vidotto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3529-20.2014.811.0013

Código nº 92154

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 621/621vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC 

e, também, por não haver perito-contador na presente Comarca, NOMEIO o 

contador AGADEONICO FELIPE DOS SANTOS FERREIRA, inscrito no CRC 

sob o número MT 019378/O-7, CPF: 046.186.821-08 e RG de nº 238478 

SEJSP/MT, para atuar no presente feito como perito arbitrador, com 

endereço profissional sito à Avenida Marechal Rondon, nº 862, Centro, 

CEP 78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” procontabilmt@gmail.com e 

telefone (65) 3266-6781 – Equipe Pro Contábil Ltda.

O referido “expert” deverá, após apurar eventual defasagem constatada 

na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido por meio de 

memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários ao perito ora nomeado o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIME-SE o “expert” ora nomeado para que, em aceitando o encargo no 

prazo de 5 (cinco) dias, designe dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição do perito, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos ao perito. FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.
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EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91664 Nr: 3152-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3152-49.2014.811.0013

Código nº 91664

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 208/208vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC 

e, também, por não haver perito-contador na presente Comarca, NOMEIO o 

contador AGADEONICO FELIPE DOS SANTOS FERREIRA, inscrito no CRC 

sob o número MT 019378/O-7, CPF: 046.186.821-08 e RG de nº 238478 

SEJSP/MT, para atuar no presente feito como perito arbitrador, com 

endereço profissional sito à Avenida Marechal Rondon, nº 862, Centro, 

CEP 78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” procontabilmt@gmail.com e 

telefone (65) 3266-6781 – Equipe Pro Contábil Ltda.

O referido “expert” deverá, após apurar eventual defasagem constatada 

na remuneração do autor, aferir qual o percentual devido por meio de 

memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários ao perito ora nomeado o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIME-SE o “expert” ora nomeado para que, em aceitando o encargo no 

prazo de 5 (cinco) dias, designe dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição do perito, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos ao perito. FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91489 Nr: 2997-46.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocilaine Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 2997-46.2014.811.0013

Código nº 91489

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 412/412vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC 

e, também, por não haver perito-contador na presente Comarca, NOMEIO o 

contador AGADEONICO FELIPE DOS SANTOS FERREIRA, inscrito no CRC 

sob o número MT 019378/O-7, CPF: 046.186.821-08 e RG de nº 238478 

SEJSP/MT, para atuar no presente feito como perito arbitrador, com 

endereço profissional sito à Avenida Marechal Rondon, nº 862, Centro, 

CEP 78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” procontabilmt@gmail.com e 

telefone (65) 3266-6781 – Equipe Pro Contábil Ltda.

O referido “expert” deverá, após apurar eventual defasagem constatada 

na remuneração da autora, aferir qual o percentual devido por meio de 

memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários ao perito ora nomeado o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIME-SE o “expert” ora nomeado para que, em aceitando o encargo no 

prazo de 5 (cinco) dias, designe dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição do perito, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos ao perito. FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82155 Nr: 4407-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4407-13.2012.811.0013

Código nº 82155

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANTONIO 

FIGUEIREDO DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 145/146, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 131).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 145/146, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 139/140, com observância na Resolução 
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11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91376 Nr: 2904-83.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Josefa da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2904-83.2014.811.0013

Código nº 91376

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LUIZA JOSEFA DA 

SILVA SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 154/155, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 153vº).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 154/155, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 147/148, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62571 Nr: 2911-80.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2911-80.2011.811.0013

Código nº 62571

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por APARECIDA DOS 

PASSOS ABRANTES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 183/184, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 168).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 183/184, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 177/178, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93201 Nr: 4364-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Lúcia dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4364-08.2014.811.0013

Código nº 93201

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CÉLIA LÚCIA DOS 

REIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 105/106, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 86).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 105/106, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 99/100, com observância na Resolução 
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11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64585 Nr: 627-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Raimundo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 627-65.2012.811.0013

Código nº 64585

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MANOEL 

RAIMUNDO DE JESUS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 167/168, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 152).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 167/168, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 161/162, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91399 Nr: 2918-67.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Firmes Neris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16.637-OAB-MT, Silvio Luiz Gomes da Silva - OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2918-67.2014.811.0013

Código nº 91399

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ADÉLIA FIRMES 

NERIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 132/132vº, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 14).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 132/132vº, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 126/127, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89716 Nr: 1513-93.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teodoro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1513-93.2014.811.0013

Cód. nº. 89716

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, atenda-se conforme requerido às fls. 109/111, expedindo ofício 

à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena 

de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 
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oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Outrossim, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 535, § 3º, I, 

do NCPC, REQUISITE-SE o pagamento por meio do Presidente do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, expedindo-se o precatório e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, observando-se o cálculo apresentado às fls. 112/113, 

independentemente de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6011 Nr: 1912-50.1999.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva, Neurely Silva Souza, 

Laudicéia Vieira da Silva, Neuryel Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Omero Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota 

- OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1912-50.1999.811.0013

Código nº 6011

Vistos.

Consoante à informação (fl. 334 verso) de que a GIA de apuração do 

imposto encontra-se inativa, INTIME-SE a inventariante, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção, apresente GIA válida.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de juntada da certidão negativa de débito 

conjunta, pois o peticionante é o emissor, tornando-se desnecessária 

determinar-se que a inventariante carreie aos autos tal documento. De 

outro lado, caso entenda necessário, pode o próprio Estado de Mato 

Grosso trazer os autos a certidão.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2243 Nr: 2582-49.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísia Ferreira Franco, JOÃO LUIZ FERREIRA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2582-49.2003.811.0013

Cód. nº. 2243

Vistos.

Antes de analisar o pedido de penhora à fl. 558, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seus advogados e via DJE, para apresentar a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83359 Nr: 761-58.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osias Wagner Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 761-58.2013.811.0013

Cód. nº. 83359

Vistos.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente ao 

prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo acima “in albis”, DETERMINO, desde já, a intimação 

pessoal da exequente, por meio de carta postal, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, promova a realização dos atos necessários a imprimir 

regularidade à marcha do processo, sob pena de extinção (art. 318, 

parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117865 Nr: 2828-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF, TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR MATIAS DOS SANTOS, Cpf: 

94102287191, Rg: 1416990-8, Filiação: Maria Aparecida Matias de Almeida 

e Claudemir Pereira dos Santos, data de nascimento: 08/08/1982, 

brasileiro(a), natural de São José dos Quatro Marcos-MT, solteiro(a), 

operador de maquinas, Telefone 65 99983 6520. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Sra. Leidiane conviveu maritalmente sob o mesmo 

teto com o Sr. Ademir durante 05 (cinco) anos. Fruto da união adveio o 

nascimento da prole Thaina Melo dos Santos, atualmente menor impúbere, 

conforme comprovam os documentos anexos. O Réu não contribui com 

absolutamente nada para o sustento do filho. Insta destacar que a mãe da 

Requerente tentou por diversas vezes resolver o conflito de forma 
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amigável, porém não obteve êxito. Assim, não resta alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação de forma litigiosa. A mãe da Autora não possui 

emprego, não auferindo qualquer renda mensal, no mais, reside de 

aluguel. Assim, não tem a mínima condição de arcar sozinha com todas as 

despesas para alimentação, vestuário, moradia, saúde, lazer e materiais 

escolares da filha. O Réu é auxiliar de depósito. Dessa maneira, possui 

total condição de contribuir regularmente com uma pensão digna. Portanto, 

o Requerido, que trabalha e goza de boa saúde, pode e deve contribuir 

com o valor equivalente 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos 

brutos, incidindo sobre o 13° salário, gratificações e adicionais, 

deduzindo-se tão somente os descontos legais, a ser pago mediante 

desconto em folha e depósito bancário.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO conforme requerido à ref. 132 e, 

portanto, DETERMINO a busca de endereço do executado junto ao Sistema 

de Informações Eleitorais (Siel) e INFOJUD.Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na 

forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE o executado por edital na forma do artigo 246, inciso 

IV, do NCPC.Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, 

dar-se-á vista a exequente para requerer o que entender de direito, 

vindo-me, a seguir, os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de agosto de 2019

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82203 Nr: 4460-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Autos do processo nº 4460-91.2012.811.0013

Código nº 82203

Vistos.

INDEFIRO o requerimento de fl. 148 acerca da isenção da multa, vez que 

absolutamente intempestiva a manifestação, pois, como demonstra a 

certidão de fl. 142, o requerido, por intermédio de seu advogado e via DJE, 

foi intimado para cumprir a determinação expressa na sentença em 03 de 

dezembro de 2018 e, segundo certificado à fl. 143, “não comprovou nos 

autos a recuperação da cavas”, apresentando manifestação somente em 

21 de novembro de 2019 (fl. 148), quase 1 (um) ano após intimado.

Deste modo, INTIME-SE o requerido, por intermédio de seu advogado, via 

DJE, para depositar em juízo a multa de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e 

quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre este valor.

Ademais, OFICIE-SE à SEMA/MT, para que, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, realize vistoria por profissional ou equipe técnica no Sítio São 

Sebastião (coordenadas latitude 15º18’55,5” e longitude 59º15’46,5”), a 

fim de verificar se houve a recuperação do dano ambiental das cavas 

correspondes às áreas I e II (foto às fls. 59/62) de forma a aterrá-las, 

aportando ao feito, no mesmo prazo, o competente relatório descritivo.

 Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63585 Nr: 3925-02.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3925-02.2011.811.0013

Código nº 63585

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALMERINDA 

RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 172/173, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 16).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 172/173, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 168/169, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 5700-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Manoel Archanjo 

Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Cleiton Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6294-B/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 5700-81.2013.811.0013

Cód. nº. 87980

Vistos.

De proêmio, vislumbro que a parte exequente formulou pedido de 

aplicação de medidas executivas atípicas, então passo, pois, a 

analisá-las.

Pois bem.
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O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso 

IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária.

O exequente, através da manifestação de folhas retro, requer a prática de 

atos executivos por meio atípicos.

É sabido que o aludido dispositivo legal consagra, de fato, a aplicação 

ampla e irrestrita do princípio da atipicidade dos meios executivos à 

execução de pagar quantia certa.

Nesta toada, embora não prevista no Novo CPC, a doutrina tem se 

declinado na possibilidade de se adotar outros meios de sub-rogação e 

coerção ao devedor, direta ou indiretamente, no entanto, com ressalvas.

Com efeito, a possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico deve ser 

exercida com cautela e responsabilidade, a ponto de não contrariar a lei 

ou até mesmo os princípios do Direito.

Por isso, o ato expropriatório emanado pelo juízo deve ter como premissa 

a razoabilidade, não podendo influir demasiadamente no aspecto subjetivo 

do executado.

Neste sentido, entendo que as medidas atípicas devem ser aplicadas tão 

somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de 

satisfazer o direito do exequente.

De acordo com este entendimento, dispõe o Enunciado nº 12 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis: “A aplicação das medidas atípicas 

sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no 

cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. 

Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas 

tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por 

meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II”.

Seguindo este raciocínio, quanto às medidas típicas, o Código de Processo 

Civil estabelece um rol exemplificativo em seu art. 835, elencando uma 

ordem preferencial à disposição do credor para expropriar o patrimônio do 

devedor.

Diante de tais possibilidades, verifico que o exequente se utilizou do 

acesso ao sistema informatizado Bacenjud (fl. 126/127vº), bem como de 

pesquisa acerca de veículos automotores em nome da parte executada, 

conforme se denota de fl. 128.

Ocorre que, acerca do pedido de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação, é oportuno consignar que o art. 789, do CPC, dispõe que “o 

devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei”.

Portanto, a responsabilidade do devedor é exclusivamente patrimonial.

A execução de crédito não pode ir além do patrimônio atual ou futuro para 

atingir a própria pessoa do devedor.

Ademais, a restrição imposta (proibição de dirigir) não trará utilidade 

prática ao processo de execução em que se busca a expropriação de 

bens para satisfação da dívida.

Observa-se que as medidas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, 

devem ser adotadas excepcionalmente e devidamente fundamentada, com 

observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e 

especialmente visando, como dito, a utilidade prática da medida e a 

pertinência em relação ao que se busca com o processo, no caso, 

satisfação de respeitado o principio da menor onerosidade previsto no art. 

805, do NCPC.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão 

de determinar o bloqueio do passaporte do executado, a suspensão de 

sua CNH e o cancelamento de seus cartões de crédito. 

INADMISSIBILIDADE: O art. 789 do CPC/2015 estabelece que o devedor 

responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de 

suas obrigações. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte que 

poderiam violar o direito de locomoção constitucionalmente assegurado. 

Cancelamento do cartão de crédito que não traria efetividade ao processo. 

Medidas que não guardam correspondência com os princípios da 

execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento n° 2037572-63.2017.8.26.0000, Relator: ISRAEL GOES DOS 

ANJOS, 37ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/04/2017; 

Data de registro: 17/04/2017)”.

Ainda:

“Habeas corpus' Ação de execução por quantia certa - Decisão que 

determinou a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH do 

executado, até que efetue o pagamento do débito exequendo, fundamento 

no art. 139, IV, do NCPC - Remédio constitucional conhecido e liminar 

concedida. Medidas impostas que restringem a liberdade pessoal e o 

direito de locomoção do paciente Inteligência do art. 5º, XV, da CF - Limites 

da responsabilidade patrimonial do devedor que se mantêm circunscritos 

ao comando do art. 789, do NCPC. Impossibilidade de se impor medidas 

que extrapolem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Ação 

procedente para conceder a ordem. (Habeas Corpus n° 

2183713-85.2016.8.26.0000, Relator MARCOS RAMOS, 30ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2017; Data de registro: 

12/04/2017)”.

Portanto, muito embora as cláusulas gerais como aquela trazida pelo art. 

139, IV, do Código de Processo Civil de 2015 sejam abstratas e genéricas, 

porque se utilizam propositalmente de conceitos indeterminados para lhes 

permitir maior alcance, sua concretude deve ser extraída do próprio litígio 

enfrentando pelo Juiz, que, dessa forma, não está autorizado a 

implementar toda e qualquer providência porventura requerida pela parte 

interessada no cumprimento da obrigação.

Não há como afastar a conclusão de que a suspensão da CNH da parte 

devedora afigura-se demasiadamente gravosa, pois à sua intensidade não 

correspondente a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar com a 

satisfação da execução.

 Na verdade, medidas dessa natureza não têm adequação ao fim a que se 

destina, ou seja, não são capazes de satisfazer o crédito, pois 

representam exclusivamente coação à pessoa do devedor, incompatível 

com a moderna concepção da obrigação, consubstanciada na 

responsabilidade exclusivamente patrimonial do devedor, e divorciada da 

garantia constitucional da liberdade e a proibição da prisão do devedor e, 

consequentemente, de todo e qualquer meio de obter a satisfação da 

obrigação mediante a violação de direitos fundamentais da pessoa, que 

não podem ser sacrificados sem observância ao princípio da 

proporcionalidade.

Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação da parte executada.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de inclusão do executado no cadastro de 

inadimplentes do Serasa, uma vez que tal medida já foi realizada à fl. 144.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofício as instituições 

financeiras, este deve ser indefiro. Isto porque, conforme se verifica à fl. 

144, houve a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes 

do Serasa, cuja finalidade é dificultar o acesso ao crédito pelo devedor, 

obtendo-se, então, os efeitos práticos semelhantes ao requerido pelo 

credor.

Além disso, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas 

também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda 

resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

Ora, se o executado não possui dinheiro em espécie suficiente para pagar 

as suas dívidas, seja espontaneamente ou através de atos expropriatórios 

pelo sistema Bacenjud, vedar-lhe o acesso ao crédito por tempo 

indeterminado é medida extremamente gravosa.

Portanto, diante de tais fundamentos, INDEFIRO a aludida pretensão.

Assim sendo, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20301 Nr: 4175-16.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Silveiro Botelho - 
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OAB:5929/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

9.435,79, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 641 e 

verso. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 4.892,23 

para recolhimento da guia de custas e R$ 4.543,56 para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63813 Nr: 4152-89.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni, Maria Aparecida Saran, Osmar Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilmara Gimenes Navarro - 

OAB:2288/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A, Carlos Eduardo Silva Souza - OAB:7216/MY, 

Gilson Teixeira Campos - OAB:MT0007591B, Hermes Bezerra da 

Silva Neto - OAB:11405/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Autos do processo nº 4152-89.2011.811.0013

Código nº 63813

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

ajuizada por LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

devidamente qualificada e representada no feito, em desfavor de FÉLIX 

UMBERTO SIMONETTI, EDEVIRGENS GENI SIMONETTI, OSMAR SARAN, 

MARIA APARECIDA SARAN e LEILA AGUETONI, todos também 

qualificados.

Consta dos autos que a autora é concessionária do serviço público de 

transmissão de energia elétrica, em decorrência do que pleiteou pela 

presente demanda que fosse deferida liminarmente a imissão provisória na 

posse do imóvel objeto da demanda, de modo a constituí-lo como área 

destinada à servidão administrativa. No mérito, requereu a confirmação do 

pleito antecipatório.

A autora carreou aos autos os documentos de fls. 26/64.

O pedido antecipatório foi deferido à fl. 65, tendo o depósito prévio da 

quantia oferecida na inicial sido comprovado às fls. 66/67.

Os réus Osmar Saran e Maria Aparecida Saran compareceram às fls. 

74/75, aduzindo sua discordância quanto ao valor da indenização atribuído 

pela autora em sua inicial.

Os réus Félix Umberto Simoneti e Edevirges Geni Simoneti ofertaram 

contestação às fls. 92/104.

A impugnação às contestações foi trazida às fls. 119/132.

A ré Leila Aguetoni apresentou contestação às fls. 171/176.

Nova réplica foi protocolizada às fls. 318/331.

As partes foram intimadas para que especificassem as provas que 

pretendiam produzir (fl. 332), tendo a autora requerido o julgamento 

antecipado da lide (fl. 334) e apenas os réus Félix Umberto Simoneti e 

Edevirges Simoneti protestado pela produção de prova oral e pericial (fls. 

335/338).

Em virtude de litígio verificado nos autos n.º 3114-86.2004.811.0013, 

código 23787, em trâmite perante a Primeira Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, o curso da lide foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, de 

acordo com a decisão de fls. 346/347.

Após o decurso do prazo de suspensão, foi declarada a incompetência 

deste juízo para processar o presente feito, remetendo os autos ao Juízo 

Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, Estado de Mato Grosso (fls. 

352/353).

Por decisão da Justiça Federal (fl. 403) os autos voltaram a tramitar 

perante este juízo.

Com o retorno dos autos, as partes foram intimadas para manifestar o 

interesse na produção de provas, manifestando-se apenas a requerida 

Leila Aguetoni (fls. 410/412) e os requeridos Felix Umberto Simoneti e 

Edevirges Geni Simoneti, sendo que os últimos protestaram pela produção 

de pericial, vistoria da posse e prova oral.

Em seguida, vieram-me os conclusos.

É o relato. Decido.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os requeridos Felix Umberto Simoneti e Edevirges Geni Simoneti, em sede 

de contestação (fls. 92/104), arguiram preliminar de ilegitimidade passiva 

dos demais requeridos, quais sejam: Osmar Saran, Maria Aparecida 

Saran, e, Leila Aguetoni.

Aludida preliminar deve ser rejeitada quanto aos requeridos Osmar Saran 

e Maria Aparecida Saran, pois, segundo matrícula de fl. 62, são 

proprietários do imóvel atingido pela construção de linhas de transmissão 

de energia elétrica.

Portanto, tem-se que os sujeitos mencionados encontram-se legitimados a 

figurarem como réus em ação de constituição de servidão administrativa 

fundada em declaração de utilidade pública, inexistindo, por ora, elementos 

a infirmar tal conclusão.

Afora, destaca-se que “(...) pela teoria da asserção, a legitimidade da 

parte decorre da titularidade dos interesses em conflito e deve ser 

analisada de forma abstrata, desvinculada da discussão em torno do 

mérito (...)” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0637-17.006520-4/001, 

Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, julgamento em 

28/08/2018).

É neste sentido o aresto que colaciono abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - 

IMISSÃO NA POSSE - INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA - REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - Uma vez comprovado que os sócios, na qualidade de 

representantes da pessoa jurídica agravada, figuram como proprietário do 

imóvel em litígio, imperioso reconhecer a legitimidades deles para figura no 

polo passivo da lide. - Nos termo do Decreto-Lei nº 3.365/41, a servidão 

administrativa é instituída para atender interesse público, a justificar a 

restrição na propriedade, impondo-se a indenização justa que recompõe 

integralmente o patrimônio do expropriado, devendo ser determinada a 

realização de perícia judicial prévia à imissão na posse, a fim de que seja 

apurado o valor indenizatório devido. - Preliminar de ilegitimidade passiva 

rejeitada. - Decisão mantida. - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 

10000190428466001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 13/10/0019, Data de Publicação: 

24/10/2019).

De outro lado, deve ser acolhida a preliminar quanto à ré Leila Aguetoni, 

haja vista que não figura como proprietária do imóvel em litígio, nem mesmo 

como possuidora. Apesar de apresentar contestação, e avultosa 

documentação, não foi capaz de comprovar ser proprietária da área.

Isto posto, sem mais delongas, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar da 

contestação de fls. 92/104, nos termos da fundamentação supra e, por 

consequência, DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da requerida Leila 

Aguetoni.

Não havendo dúvidas de que se estabeleceu o litígio entre as partes, 

mostra-se aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual são 

devidos honorários por aquele que deu causa à demanda ou incidente 

processual. Assim sendo, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

honorários em prol da patrona de Leila Aguetoni no valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§1º e 2º, incisos I a 

IV, do NCPC.

Neste sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FORMA DO 

§ 8º DO ART. 85, DO CPC/2015. Recurso ataca decisão saneadora que 
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acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu um dos 

litisconsortes passivos e condenou a parte autora ao pagamento de 

honorários de sucumbência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) com 

fundamento no art. 85, § 8º do CPC/2015. Irresignação da parte autora. 

Rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso, que tem previsão 

no inciso VII do art. 1.015 do CPC/2015. Inaplicável ao caso o disposto no 

§ 2º do art. 85 do CPC/2015 em vista do valor atribuído à causa. Cuida-se 

de ação de constituição de servidão administrativa por utilidade pública, 

demanda de relativa dificuldade. O fato de em contestação o patrono 

defender a ilegitimidade passiva de seu cliente, que não é proprietário do 

imóvel objeto da lide não tem o condão de desmerecer seu trabalho. A 

condenação é consectário lógico da sucumbência da parte autora (art. 85, 

caput, do CPC/2015) e o valor da condenação dos honorários 

advocatícios deve ser arbitrado na forma do § 8º do art. 85 do CPC/2015. 

Princípio da causalidade. Verba honorária deve remunerar adequadamente 

o profissional que lançou mão de seus conhecimentos jurídicos e, com 

certeza, da estrutura do seu escritório, com o intuito de bem defender os 

interesses de seu cliente. Honorários de sucumbência adequadamente 

arbitrados e que estão de acordo com parâmetros desta Corte. 

Precedentes. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - 

AI: 00340346920188190000 RIO DE JANEIRO ITAPERUNA 1 VARA, 

Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de 

Julgamento: 07/11/2018, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, CERTIFIQUE-SE. Na sequência, 

REGULARIZEM-SE os registros junto à capa dos autos, bem como no 

sistema Apolo.

DO SANEAMENTO

Compulsando os autos, verifica-se que não existem outras matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se.

Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é necessário que o 

julgador: (i) resolva as questões processuais pendentes, se houver; (ii) 

delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; (iii) defina a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; (iv) delimite as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; e (v) designe, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento.

Portanto, DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais 

ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, 

portanto, para o seu regular desenvolvimento.

DELIMITO como ponto controvertido: (i) valor da indenização pela 

concessão de servidão administrativa.

Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma, a 

produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e 

suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ademais, tendo em vista a especialidade técnica necessária à realização 

dos trabalhos, nomeio para a realização da perícia a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu procurador legal, com 

endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput, ambos do NCPC).

INTIME-SE o perito, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre a aceitação do encargo ou apresentar fundamentado pedido de 

escusa (art. 467, “caput”, NCPC). No caso de aceitação, deverá ser 

apresentada proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2º, I, do 

NCPC, o qual deverá ser suportado pelos requeridos (art. 95, “caput”, do 

NCPC).

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestarem-se sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, 

§3º, do NCPC.

Havendo aceitação da proposta dos honorários periciais apresentada pelo 

“expert”, façam os autos conclusos para homologação e, não havendo, 

para novas deliberações.

PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil).

Caso seja requerido pelos “experts”, AUTORIZO desde já o 

encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não 

se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça.

Aprazada a realização do exame, INTIMEM-SE as partes, via DJE, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2º, do NCPC).

FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial.

Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do 

feito.

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52131 Nr: 3568-90.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR, MdcBLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº 3568-90.2009.811.0013

Código nº 52131

Vistos.

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado Infojud.

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (art. 

477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no 

dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

Após, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado, via DJE, para, 

em 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93981 Nr: 4955-67.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4955-67.2014.811.0013

Cód. nº. 93981

Vistos.

Inicialmente, é oportuno destacar que para expedir o alvará com o 

destaque honorário, a parte requerente deve observar o disposto no art. 

22, § 4º, da Lei de nº 8.906/1994, ou seja, apresentar nos autos o 

contrato dispondo o percentual que corresponderá os honorários 

contratuais.
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Assim, INTIME-SE o patrono da parte autora, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente nos autos o contrato de honorários ou, 

alternativamente, comprove a anuência da parte patrocinada quanto à 

forma que será expedido os alvarás.

Após, à conclusão.

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 38583 Nr: 1123-70.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEV - Associação de Ensino do Vale do 

Guaporé, Marcelo Antonio Fuster Soler, Oswaldo Soler Junior, Maria 

Christina Fuster Soler Bernardo, espolio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4.325/MT, Mayr Duarte Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:12.843/MT

 Autos do processo nº. 1123-70.2007.811.0013

Cód. nº. 38583

Vistos.

MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Além disso, em razão da ausência, até o momento, de atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso, DETERMINO o cumprimento integral da decisão 

proferida às fls. 656/657vº.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88805 Nr: 711-95.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834

 Autos do processo nº 711-95.2014.811.0013

Código nº 88805

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de SEBASTIÃO BRAGA, pelo fato de que o mesmo executou 

postura que dinamiza danos ao meio ambiente, pois o mesmo fez 

funcionar atividade potencialmente poluidora de recursos naturais no local 

denominado “Fazenda Santo Expedito”.

 O réu foi autuado pelo órgão de fiscalização ambiental (IBAMA), ocasião 

em que foi verificada a ocorrência de crime ambiental, conforme cópia do 

auto de infração de fls. 06/327.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido às fls. 332/334.

O réu foi devidamente citado, e apresentou contestação às fls. 488/533, e 

documentos às fls. 534/592.

Consta às fls. 655/659 relatório técnico elaborado pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente – SEMA.

O Parquet apresentou réplica às fls. 663/677.

Não existindo preliminares a serem enfrentadas e, estando o processo 

ausente de nulidades e irregularidades, o feito foi saneado (fl. 678).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir. O Ministério Público manifestou-se às fls. 679/684 pela inversão 

do ônus da prova, o que foi deferido posteriormente à fl. 759.

De outro turno, o requerido peticionou às fls. 686/690 requerendo a 

revogação da liminar, em razão de ter obtido autorização do órgão 

ambiental para desenvolvimento da atividade agropecuária e, ainda, 

manifestou interesse em realizar composição amigável. Com vista dos 

autos, o autor concordou com o pedido de revogação, e propôs termo de 

ajustamento e conduta (fls. 704/710).

Assim, a decisão de fl. 711 acolheu ambos os pedidos e designou 

audiência de conciliação. Sua realização ocorreu em 22 de junho de 2016, 

onde restou deliberado pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias para 

análise da proposta de acordo (fl. 713). Não havendo manifestação do 

requerido, o feito retornou ao seu prosseguimento.

Novos relatórios da SEMA às fls. 731/732 e 752/757.

A instrução processual foi encerrada às fls. 778/779 e, após, apesar de 

intimados, apenas o Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 

780/781), permanecendo o requerido inerte (vide certidão de fl. 784).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em decorrência do mandamento constitucional ínsito em seu art. 225, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é assegurado a todos 

e é norteado por diversos princípios, dentre os quais se pode destacar o 

da prevenção e da precaução.

Neste passo, a ocorrência de dano causado ao meio ambiente enseja, a 

rigor do que dispõe o art. 225, § 3º, da Constituição da República, a 

responsabilização penal e administrativa, “independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”. A responsabilidade civil do 

sujeito lesante, portanto, circunscreve-se a três searas diversas, de 

naturezas penal, civil e administrativa.

Assim, a ação civil pública ajuizada pelo órgão legitimado objetiva a 

recuperação da área degradada e a reconformação do terreno em 

questão, como consequência do pleito indenizatório decorrente do 

suposto dano ambiental perpetrado pelo réu. No caso “sub judice”, 

convém esclarecer, logo, que a prova pré-constituída e a vistoria realizada 

no curso da lide indicam a ocorrência de dano ambiental e a sua 

permanência.

O princípio da prevenção garante o direito à efetiva prevenção e 

reparação de danos, sejam eles, patrimoniais, morais, individuais, coletivos 

e difusos, ou seja, assegura ao consumidor, aqui entendido como o 

destinatário final, a efetiva prevenção e reparação de eventuais danos 

causados pelo fornecedor quando este desenvolve sua atividade. Ora, em 

caso de certeza de risco ambiental, deve este risco ser prevenido. Já o 

princípio da precaução defende que em caso de dúvida ou incerteza de 

risco de dano ambiental, assim mesmo e por isso mesmo, também se deve 

agir na prevenção deste risco.

A precaução deve ser feita no momento presente, para se evitar 

desastres futuros. Deve a mesma impedir a ocorrência de prejuízos ao 

meio ambiente, mesmo incertos, resultantes das ações ou omissões 

humanas, bem como também deve prevenir esses prejuízos.

 Ensina o doutrinador Paulo Affonso Leme Machado que:

 “Em certos casos, em face da incerteza científica, a relação de 

causalidade é presumida com o objetivo de evitar a ocorrência de dano. 

Então, uma aplicação estrita do princípio da precaução inverte o ônus 

normal da prova e impõe ao autor potencial provar, com anterioridade, que 

sua ação não causará danos ao meio ambiente.” – ensinam Alexandre 

Kiss e Dinah Shelton. Citam o exemplo da Lei alemã sobre 

Responsabilidade Ambiental. No Brasil, pela Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente aplica-se a responsabilidade civil objetiva (art. 14, § 1º).

No caso em comento, verifica-se que o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 20 de 

setembro de 2011, autuou o réu, vez que o mesmo fazia funcionar 

atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais 

(pecuária), sem o devido licenciamento, no local denominado Fazenda 

Santo Expedito.

Consta do relatório de apuração de infração administrativa ambiental – 

RAIA – de fls. 08/09:

(...)

HISTÓRICO DA AÇÃO

NA DATA SUPRAMENCIONADA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO 

SISLIV, A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO FOI À LOCALIDADE DENOMINADA 
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VILA CERRO AZUL PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL DESMATAMENTO 

QUE HAVIA OCORRIDO NAQUELA LOCALIDADE. NO LOCAL FOI 

CONSTATADO QUE A ÁREA JÁ ERA ABERTO E QUE FORA OCUPADA 

POR VEGETAÇÃO DO TIPO “JUQUIRA” COM PREDOMINÂNCIA DE BAMBU 

DO TIPO TABOCA. HOUVE UTILIZAÇÃO DE ESTEIRA PARA SE EFETUAR 

A LIMPEZA DO PASTO SUJO. CONSOANTE COM OUTRAS ATIVIDADES 

DE FISCALIZAÇÃO, FOI NOTIFICADO AO PROPRIETÁRIO A 

APRESENTAÇÃO DO CAR E DA LAU E DE MAPAS DA PROPRIEDADE 

PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE AMBIENTAL DA ÁREA.

(...)

Em assim sendo, apesar de o dano ambiental ter sido praticado em 2011, 

pela nova vistoria realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

de Mato Grosso (SEMA-MT), em 7 de novembro de 2017 (fl. 732), 

percebe-se que o requerido ainda não possui o devido licenciamento 

ambiental para proceder com a atividade pecuária:

(...)

CONCLUSÃO

Em consulta ao Sistema SAD, contatou-se que existe um processo de 

licenciamento ambiental em nome do Sr. Sebastião Braga cuja propriedade 

é a Fazenda Santo Expedido (98263/2005).

Consta no referido processo que a área da propriedade é de 2.630,6020 

há, composta de 31 matrículas, cuja vegetação é floresta. Entretanto, o 

processo de licenciamento não foi aprovado neste órgão ambiental, sendo 

detectadas diversas pendencias que nunca foram cumpridas, 

ocasionando o arquivamento definitivo pela inercia do proprietário.

(...) Destaquei.

Logo, extrai-se dos autos que a área em questão ainda não possui 

licenciamento para a atividade pecuária, de modo que a sua regularização, 

tal como requerido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, é a 

medida que se sobressai.

De outro lado, não se observa nos autos, tanto pelo Ministério Público, 

quanto pelos relatórios da SEMA e IBAMA, a mensuração do dano outrora 

causado pelo requerido, de maneira que não se mostra adequado fixar-se 

indenização, de cunho reparatório, sem parâmetro a ser seguido, motivo 

pelo qual, deixo de fixá-la, a teor do art. 944 do Código Civil.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na forma do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e, por consequência, 

DETERMINO a paralisação imediata das atividades desenvolvidas na 

Fazenda Santo Expedito, até que se obtenha o devido licenciamento 

ambiental perante o órgão ambiental competente, sob pena de incidência 

de multa diária individual de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais. DEIXO de 

condená-lo, no entanto, ao pagamento dos honorários de sucumbência, 

tendo em vista o disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição da 

República.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

 CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112827 Nr: 1150-38.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Nunes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIME-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151956 Nr: 8862-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Martins Mundim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Lemes de Oliveira, Marcelo Ferreira de 

Oliveira, Ana Cláudia Ferreira de Oliveira, Márcio Ribeiro Ferreira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, para o fim de determinar a expedição de mandado 

de avaliação do imóvel de lote nº 09, da quadra 152-A, do loteamento 

denominado de Jardim Aero Rancho, com área equivalente a 420m² 

(quatrocentos e vinte metros quadrados), no município de Campo 

Grande/MS. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória, solicitando-se o 

cumprimento da decisão exarada.

Após a juntada do auto de avaliação, INTIME-SE a inventariante, na pessoa 

de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

plano de partilha.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112521 Nr: 1069-89.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEORI DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo Bezerra de Souza, Alaíde Ramon 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração de 

ref.186 são tempestivos, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61224 Nr: 1564-12.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 
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OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1564-12.2011.811.0013

Cód. nº. 61224

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 240, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4147-23.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98167 Nr: 1295-31.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda de Melo Carola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153162 Nr: 9464-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, Wanderlei de Lana, 

Adalto-Clei Faria Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764, HILMAN MOURA VARGAS - OAB:188443, Ladario Silva 

Borges Filho - OAB:8104/MT

 Tendo em vista a apresentação das alegações finais do Ministério Público 

às fls. 399/414 (ref. 115), em cumprimento ao despacho de fl. 341 (ref. 

77), impulsiono o feito para intimar os réus para que apresentem seus 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198005 Nr: 7165-18.2019.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Tendo em vista a apresentação das alegações finais do Ministério Público 

às fls. 115/127 (ref. 43), em cumprimento ao despacho de fls. 106/112 

(ref. 39), impulsiono o feito para intimar o representado para que 

apresente seus memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181233 Nr: 9704-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Costa Silva, MATEUS BRITO SILVA, 

Renan Silva Santos, GONÇALO ABRÃO NASSARDEN NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANA HEDUYNA PAES LUCAS - 

OAB:17699/mt

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163598 Nr: 1995-02.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciene Maria Gobira de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Augusta de 

Oliveira - OAB:13352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 Tendo em vista a apresentação das alegações finais do Ministério Público 

às fls. 1.022/1.036 (ref. 115), em cumprimento ao despacho de fls. 

966/969 (ref. 97), impulsiono o feito para intimar a parte ré para que 

apresente seus memoriais, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59890 Nr: 234-77.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediléia Amorim Cordeiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da comprovação do pagamento do ofício 

requisitório expedido nos autos, intimo a parte exequente para que informe 

os dados bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63539 Nr: 3879-13.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 285/291 

(ref. 88) foi apresentada tempestivamente. Assim, intimo a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82439 Nr: 4717-19.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87573 Nr: 5275-54.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS LEAL RODRIGUES, Simei Molina de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Assim, abro vista 

dos autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95586 Nr: 158-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernandes Costa Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Tendo em vista o teor da ata negativa de fl. 243 (ref. 204), intimo a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 159-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor H. dos Santos Silva-ME, Victor H. dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Junior - 

OAB:OAB/MS 12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo à suspensão do feito pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

conforme consta da decisão de fl. 205 (ref. 120).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103225 Nr: 3424-09.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fls. 200/204 (ref. 127), intimo a 

parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110966 Nr: 462-76.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY PARANGABA JOVANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 114218 Nr: 1664-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zequias Andrade Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Celso Benicio Júnior 

- OAB:131.896-SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Tendo em vista o teor do ofício de fl. 231 (ref. 132), intimo a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115734 Nr: 2122-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarimundo Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116488 Nr: 2356-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119002 Nr: 3206-44.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SIMONIDIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121852 Nr: 4419-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM Ferreira e Cia Ltda, Cleuza Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122858 Nr: 4816-47.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123215 Nr: 5026-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129582 Nr: 7984-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA FRANCISCA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129625 Nr: 8015-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129665 Nr: 8045-15.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciomar Machado Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coodetec Desenvolvimento de Prod. e Com. 

Agricola Ldta.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226421/SP, Renato J. Cury - OAB:154351/SP

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial às fls. 393/468 (ref. 102), abro 

vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131453 Nr: 8771-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145174 Nr: 5761-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elídia Vieira da Silva Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Franco, Smilly 

Gonçalves Franco, Fernanda Franco Gonçalves, Monica Meira Souto, 

Jean Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 82 (ref. 66), intimo a parte 

requerente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149980 Nr: 7925-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUANA PARABÁ TUMICHÁ JUSTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152622 Nr: 9250-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antônio de Azambuja, Luiz de Lima, 

Divino Donizete Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, DANIEL SOARES GONÇALVES - OAB:13850/O, 

MARILIA DE CARVALHO DE SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - 

OAB:24817/O, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Tendo em vista a apresentação das alegações finais do Ministério Público 

às fls. 321/338 (ref. 82), em cumprimento ao despacho de fls. 307/318 

(ref. 78), impulsiono o feito para intimar a parte ré para que apresente 

seus memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153740 Nr: 9761-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana França dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, conforme juntada de Laudo 

Pericial de ref.59, e determinação abro vista dos autos às partes para que, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor 

(art. 477, § 1º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155513 Nr: 10626-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162047 Nr: 1343-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodriguês de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 149/153 (ref. 55), intimo a 

parte autora para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145160 Nr: 5754-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA EFIGENIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a implantação do benefício foi requerida por meio do 

JusConvênio celebrado entre o INSS e o TJMT, conforme documento 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152112 Nr: 8935-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLM, EGN, EDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102371 Nr: 3094-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA LEITE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a implantação do benefício foi requerida por meio do 

JusConvênio celebrado entre o INSS e o TJMT, conforme documento 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112201 Nr: 966-82.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a implantação do benefício foi requerida por meio do 

JusConvênio celebrado entre o INSS e o TJMT, conforme documento 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119183 Nr: 3258-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a implantação do benefício foi requerida por meio do 

JusConvênio celebrado entre o INSS e o TJMT, conforme documento 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128170 Nr: 7265-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA BARBOSA SANDOVAL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a implantação do benefício foi requerida por meio do 

JusConvênio celebrado entre o INSS e o TJMT, conforme documento 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129578 Nr: 7981-05.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETALIVIO ARAL AMARILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133172 Nr: 607-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Alves Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a implantação do benefício foi requerida por meio do 

JusConvênio celebrado entre o INSS e o TJMT, conforme documento 

anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126171 Nr: 6319-06.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Vieira Meireles, JSMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Augusto Pinheiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por M. H. C. G., menor, 

representado por Elisangela Vieira Meireles em desfavor de JOSÉ 

AUGUSTO PINHEIRO GONÇALVES.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme documento de fl. 95

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que o 

presente feito deve ser extinto pelo pagamento, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade do presente cumprimento de 

sentença, motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Por consequência, EXCLUA-SE do BNMP eventual informação acerca do 

mandado de prisão civil expedido nos autos.

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 206951 Nr: 11772-74.2019.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205

 Vistos.

DESIGNO audiência em continuação para o dia 18 de março de 2020, às 

16h15min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na representação e na defesa 

prévia.

INTIME-SE o Ministério Público.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150103 Nr: 8015-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Neto da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 381/433 

(ref. 82) foi apresentada tempestivamente. Assim, intimo a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88814 Nr: 720-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 720-57.2014.811.0013

Código nº 88814

Vistos.

Após consulta ao sistema INFOJUD, verificou-se a existência de 2 (dois) 

cadastros de pessoas físicas – CPF – em nome da autora, o que, 

provavelmente, tem sido a razão da impossibilidade de expedição da RPV.

Compulsando os autos, nota-se que se utilizou, até o momento, de apenas 

um cadastro, o de n.º772.817.721-49, o que foi negado pelo sistema, 

conforme comprovam os documentos de fls. 146, 151, 157 e 164.

Portanto, a fim de viabilizar o pagamento das parcelas vencidas devidas à 

autora, EXPEÇA-SE a RPV utilizando-se do CPF n.º 779.961.271-15.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2019.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Vistos.

De antemão, INDEFIRO o pedido de fls. 412/413, haja vista que estes autos 

tramitam pelo Apolo Virtual, enquanto o de n.º 1001872-50.2019.8.11.0013 

tramita pelo Sistema PJe, e, por tal razão, impossível o apensamento dos 

autos.

Por oportuno, em decorrência do que foi constatado através dos oficiais 

de justiça, e certificado à fl. 410, observa-se que a área em litígio também 

é objeto do processo acima mencionado, e que em decorrência da tutela 

provisória de urgência deferida naqueles autos, José Balbino Sobrinho, 

ora requerido, não está mais na posse do imóvel.

Tal fato ensejaria a extinção deste processo por ilegitimidade passiva. 

Todavia, considerando o caráter precário e provisório de que se revestem 

as tutelas de urgência e, com intuito de se evitar a prolação de decisões 

conflitantes, SUSPENDO o curso do presente feito, com fundamento no 

art. 313, V, “a”, do NCPC, até que haja o julgamento definitivo do processo 

de n.º 1001872-50.2019.8.11.0013.

PROCEDAM-SE com as anotações necessárias.

INTIMEM-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99574 Nr: 1871-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Aparecida Acosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessenta) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência do Juizado Especial das Fazendas Públicas.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial das Fazendas Públicas da 

Comarca de Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42559 Nr: 4822-69.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altimar Basílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALTIMAR BASÍLIO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos, verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado às fls. 295/296.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10281 Nr: 595-85.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erly Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILdo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Saionara Mari - 

OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para que providencie o pagamento 

da diligência (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo 

legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124919 Nr: 5759-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIMIR COSTA MATIAS, Telefone 

999862095. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 387,08 (Trezentos e oitenta e sete reais e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS 
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E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de dezembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122047 Nr: 4516-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS DE LIMA, Cpf: 

24091235115, Rg: 540.004, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MT em face de LUIZ CARLOS DE LIMA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20147331/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

 - Valor Total: R$ 79.285,57 - Valor Atualizado: R$ 79.285,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o (a) executado(a) 

encontra-se em lugar incerto e não sabido (ref. 21), PROCEDA-SE com a 

consulta de endereço via sistema Infojud, conforme determinado na 

decisão inicial.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles 

já diligenciados, CITE(M)-SE o(s) executado(s), na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE(M)-SE o(s) 

executado(s) por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130938 Nr: 8568-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Venancio Araujo-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. VENANCIO ARAUJO-ME, CNPJ: 

07167798000100, Inscrição Estadual: 13.289.103-4. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de L. VENANCIO 

ARAUJO-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa 

de licenciamento., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 445/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 2.897,84 - Valor Atualizado: R$ 2.897,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 26, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema Infojud.Na 

hipótese de localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, 

CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155038 Nr: 10412-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelino da Cunha Gaiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCELINO DA CUNHA GAIVA, Cpf: 

29294690130, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/10/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JOCELINO DA CUNHA 

GAIVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto 

predial territorial., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 264/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 2.018,18 - Valor Atualizado: R$ 2.018,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, a citação por edital, 

porquanto não esgotado os meios de localização da parte 

executada.PROCEDA-SE a consulta de endereços da parte devedora, por 

meio do sistema INFOJUD e RENAJUD.Com a resposta, obtendo-se 

informações diversas da constante dos autos, EXPEÇA-SE carta de 

citação.Caso contrário, CITE-SE a parte executada, por edital, na forma do 

art. 246, inciso IV, do NCPC.Decorrido o prazo de citação por edital, “in 

albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157750 Nr: 11733-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubiane Ester Souza Link EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBIANE ESTER SOUZA LINK EI, CNPJ: 

12557759000159. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): o valor de R$739,70 (setecentos e trinta e nove 

reais e setenta centavos)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158659 Nr: 12205-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA PEIXOTO GOMES DA SILVA, JOSÉ GOMES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI PAULA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANI PAULA RODRIGUES, Cpf: 

53533674134, Rg: 834360, separado(a) judicialmente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os autores são legítimos possuidores de um terreno 

urbano, e a residência nele construída, situado na Rua Lacerda, nº 180, 

Bairro Nazário Joaquim Kayres, em Pontes e Lacerda – MT, registrado sob 

a matrícula n.º 28.101, identificado como Lote 04, da quadra 04, chácara 

199, situado no núcleo urbano da cidade de Pontes e Lacerda, com os 

seguintes limites: ao Norte Rua 02; ao Sul CH- 198; A Leste lote 03; a 

Oeste lote 05, e com total de área de 200,00m². Valor venal de R$ 

11.697,19 (onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezenove 

centavos). Em que pese constar na matrícula do imóvel que o bem 

pertenceria a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – 

CODEMAT, esta transferiu o domínio para a Sra. Silvani Paula Rodrigues, 

ora requerida. Ocorre que, por motivos desconhecidos, a requerida não 

registrou o instrumento público de transferência na matrícula do imóvel. A 

requerida vendeu o imóvel em questão para Sra. Aurora Peixoto em 2002. 

Assim, a autora reside no imóvel há 15 anos, tudo conforme 

documentação anexa. Note-se que a autora adquiriu o imóvel e reside no 

mesmo há QUINZE ANOS, onde reside até hoje. Durante todo o tempo, 

exercendo ostensivamente a sua posse, enquanto fazia as obras 

necessárias e tomava as providências para que pudesse habitar o imóvel, 

demonstrando claramente não só o animus domini como também o corpus, 

intrínsecos à posse ad usucapionem.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO a pesquisa de endereço da ré Silvani 

Paula Rodrigues. DETERMINO a busca de endereço da requerida junto ao 

sistema Infojud, uma vez que não houve resultado na pesquisa realizada 

no sistema Renajud. Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a requerida, na forma do art. 246, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações supra e 

não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte ré 

por edital na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo Civil. Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npj.plc@unemat.br, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158668 Nr: 12211-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE TEREZINHA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar os eventuais interessadoa ausentes, incertos e 

desconhecidos..

Sentença: c)Versam os autos sobre AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por 

LUIZ ALVES DO NASCIMENTO em desfavor de CLEONICE TEREZINHA DE 

ARAÚJO, todos devidamente qualificados e representados no feito. De 

acordo com a inicial, o autor empreende ocupação pacífica e sem qualquer 

oposição por parte da proprietária, ora ré, há mais de 10 anos, no imóvel 

localizado na Rua das Andorinhas, n° 162, lote 16, da quadra 12, Jardim 

Morada da Serra, com área de 200m² (duzentos metros quadrados), 

localizado nesta urbe. Em decorrência disso, requereu pela presente 

demanda que fosse declarada a sua propriedade do referido imóvel pela 

posse exercida e perpetuada no tempo. Carreou à inicial os documentos 

de fls. 6/18. A ré foi devidamente citada por edital, tendo apresentado 

contestação por negativa geral por meio de seu curador (fl. 57). As 

Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal demonstraram 

desinteresse em oficiar no feito (fls. 29, 33 e 64). Em seguida, o feito foi 

remetido à fase instrutória e, na oportunidade, foi designada audiência de 

instrução e julgamento (fl. 67). A solenidade se realizou na presente data. 

É a suma do necessário. Fundamento e decido. No caso vertente, que é 

de usucapião extraordinária, à procedência do pedido, basta à 

comprovação de três requisitos: o tempo, posse e a utilização do imóvel 

como sua moradia, segundo inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do 

Código Civil. Quanto às qualidades da posse para usucapir, nos termos do 

mesmo dispositivo legal, necessária a comprovação da continuidade ou 

ininterrupção, da ausência de oposição, do “animus domini” e a realização 

de serviços nos bens usucapiendos. Justa, igualmente, deve ser 

considerada a posse do autor, quando não provadas contaminações 

pelos vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade. O 

“animus domini”, como sabido, deriva de ter o possuidor à coisa como sua. 

No caso em análise, equivale a dizer que o autor era tido pela comunidade 

como proprietário do imóvel, sendo o bem utilizado para sua moradia, 

situação que se vislumbra no caso posto, por meio das declarações 

colhidas na presente oralidade. Outrossim, o autor demonstrou, pelas 

suas razões iniciais, que, no momento do ajuizamento da demanda, estava 

na posse do imóvel havia mais de 10 (dez) anos, com “animus domini” e de 

forma tranquila, sem oposição de quem quer que seja. Desta maneira, 

provou-se eficazmente os requisitos necessários à procedência da 

pretensão formulada na inicial. Em resumo: a posse do autor, contada da 

data do início de seu exercício, até o ajuizamento da ação, supera o 

período de 10 (dez) anos necessário para a aquisição do domínio pela 

usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). 

Inexistem, no mais, notícias de vícios ou defeitos da posse. Por fim, o 

imóvel era utilizado para a moradia habitual do autor. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para o fim de: DECLARAR a 

aquisição da propriedade pelo advento da usucapião extraordinária (art. 

1.238, parágrafo único, do Código Civil) por LUIZ ALVES DO 

NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, em relação ao imóvel 

localizado na Rua das Andorinhas, n° 162, lote 16, da quadra 12, Jardim 

Morada da Serra, com área de 200m² (duzentos metros quadrados), 

localizado nesta urbe, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Pontes e Lacerda, na matrícula n° 25.478, bem como para 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, na 

forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil. CONDENO a ré ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, os quais FIXO no importe de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE edital de intimação dos eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Transitada em julgado 

a presente sentença e na hipótese de nada mais ser requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e, em seguida, EXPEÇA-SE mandado de 

registro, endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Pontes e Lacerda para que seja procedida à retificação da matrícula do 

bem imóvel em epígrafe, instruindo o referido expediente com cópias 

autenticadas dos documentos necessários, bem como do presente 

veredito (art. 1.241 do Código Civil; art. 167, I, item 28, e art. 226 da Lei nº 

6.015/1973). Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o 

necessário. Saem os presentes intimados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 206840 Nr: 11673-07.2019.811.0013

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 Vistos.

DESIGNO audiência em continuação para o dia 25 de março de 2020, às 

13h30min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na representação e na defesa 

prévia.

INTIME-SE o Ministério Público.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

CUMPRA-SE.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128276 Nr: 7301-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADOVAN & GOUVEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PADOVAN & GOUVEA LTDA, CNPJ: 

10238336000140, Inscrição Estadual: 13.359.254-5. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de PADOVAN & 

GOUVEA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Taxa de licenciamento para locação., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 48/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2011

 - Valor Total: R$ 3.049,51 - Valor Atualizado: R$ 3.049,51 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 26, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema Infojud.Na 

hipótese de localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, 

CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125528 Nr: 6005-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127747 Nr: 7106-35.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, Idelvan Ramalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Monteiro - 

OAB:11258/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada para 

pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, intimo a 

parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159979 Nr: 440-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160117 Nr: 499-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA RONDENA LIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160981 Nr: 876-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167754 Nr: 4000-94.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
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- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 1673-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Bevilaqua dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145364 Nr: 5861-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONICE ISIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146060 Nr: 6180-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, EDINALDO FERREIRA 

DE SANTANA, JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453, Arles Dias Silva - OAB:15764, FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO - OAB:13705, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Certifico que a parte ré EDINALDO FERREIRA DE SANTANA foi intimada 

acerca da apresentação de memoriais, conforme certidão de fl. 573 (ref. 

130), tendo transcorrido o prazo sem manifestação. Assim, intimo a parte 

ré JONAIR LIMA BIANCHINI FILHO para que, caso queira, apresente seus 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150423 Nr: 8192-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME, Sandra Peres Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada para 

pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, intimo a 

parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150612 Nr: 8285-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alan Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 231/233 (ref. 77), intimo a 

parte autora para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153079 Nr: 9453-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Aparecida dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154376 Nr: 10109-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12239 Nr: 1724-86.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22698 Nr: 2022-73.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olintho Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41171 Nr: 3484-60.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcilia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT., Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64584 Nr: 626-80.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Sueli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81792 Nr: 3990-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana de Jesus Carvalho, Renaldo de Jesus Carvalho, 

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83128 Nr: 511-25.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DIAS DE ARAUJO, OCELY DIAS DE ARAUJO, 

EDENETE JUREMEIRA DE ARAUJO, ODEMIR DIAS DE ARAUJO, OSSENI 

JUREMEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84245 Nr: 1721-14.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSM, KCFS, Matias Figueiredo dos Santos, Maria de 

Lurdes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86956 Nr: 4636-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa dos Santos Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88814 Nr: 720-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a despeito do teor do despacho de fl. 165, não foi possível 

expedir o ofício requisitório em nome da parte exequente, conforme 

documento anexo. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 734-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Frazão Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 742-18.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Rodrigues Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89687 Nr: 1484-43.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Nunes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89719 Nr: 1516-48.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleno Joaquim Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92463 Nr: 3804-66.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Vantull da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93945 Nr: 4931-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94520 Nr: 5371-35.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderi Guedes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 2017-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102146 Nr: 2989-35.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111206 Nr: 597-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113286 Nr: 1349-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY STRAPAZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117327 Nr: 2667-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:8.184-A

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 212/217 (ref. 80), intimo a 

parte autora para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98198 Nr: 1310-97.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR BATISTA VENANCIO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por NADIR BATISTA 

VENANCIO GAMA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Compulsando os autos verifico que a autarquia requerida realizou o 

pagamento do débito, conforme informado às fls. 167/168.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO o recolhimento do mandado.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145828 Nr: 6063-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rodrigues Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do estudo social.

Após, à conclusão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128844 Nr: 7606-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIRES PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VALTEIRES 

PEREIRA DE SOUZA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia requerida realizou o 

pagamento do débito, conforme informado às fls. 150/151.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152970 Nr: 9409-85.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE os autores, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem nos autos os seguintes 

documentos:

(i) Certidão de óbito da Sra. Maria Aparecida de Souza;

(ii) O instrumento de mandato outorgado por cada herdeiro ao causídico 

autor da petição de folhas retro e;

(iii) A declaração de hipossuficiência de cada herdeiro.

Com a apresentação dos documentos acima citados, INTIME-SE a 

autarquia requerida, por meio de remessa dos autos, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se.

Em seguida, à conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123656 Nr: 5222-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 155 e, para tanto, CONCEDO o prazo de 90 

(noventa) dias à exequente.

Após, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender pertinente 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147368 Nr: 6738-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra WAGNER LEITE VIEIRA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 141, o exequente requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do autor sem, contudo, onerar demasiadamente 

o requerido. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido à fl. 141 se 

mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria requerente não 

mais tem interesse no prosseguimento da presente demanda e pleiteia, 

pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

REVOGO A LIMINAR deferida às fls. 59/60.

 CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Por outro 

lado, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118937 Nr: 3185-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155150 Nr: 10445-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Inacio Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Tendo em vista a juntada dos documentos de fls. 230/236 (ref. 87) e de 

fls. 239/240 (ref. 90), intimo a parte embargante para apresentar seus 

memoriais, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002181-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES KENDY OKUDA KIHARA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002181-71.2019.8.11.0013 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alienação 

Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - LADO 

ÍMPAR, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 POLO 

PASSIVO: Nome: THALES KENDY OKUDA KIHARA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 596, PONTES E LACERDA/MT, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O autor concedeu o réu um 

financiamento no valor de R$ 56.832,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E 

OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), para ser restituído por meio de 48 

(quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 1.184,00 (UM MIL E 

CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) , com vencimento final em 

27/07/2021 mediante Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, 

garantido por Alienação Fiduciária, sob nº 650229469 /391086688 (doc. 

anexo), celebrado em 25/07/2017. DECISÃO: Vistos. DEFIRO o pedido de 

Id. 26641118, para o fim de DETERMINAR a realização de busca de 

endereço da parte requerida junto ao Sistema de Informações Eleitorais 

(Siel), Renajud e Infojud. Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, na forma do 

art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil. Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços da parte executada, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Decorrido o prazo do edital e não 

havendo resposta do executado, o que deverá ser certificado 

oportunamente, em atenção ao que dispõe o art. 72, II, do NCPC, NOMEIO 

desde já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de 

seus representantes que militam nesta comarca, para oficiar no feito como 

curador à lide. Por consequência, após o cumprimento de todas as 

deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE VISTA dos autos à 

referida instituição, a fim de que requeira e apresente o que entender 

cabível.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001627-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. G. D. C. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001627-39.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: THAIS MARQUES DOS SANTOS 

Endereço: RUA DAS JAQUEIRAS, 200, JARDIM MORADA DA SERRA, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: BENEDITO 

GOMES DE CAMPOS JUNIOR Endereço: Rua dos Serralheiros, 85, 

Cavalhada III, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 
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consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: As partes são 

genitores da menor e estavam em um relacionamento há cerca de 5(cinco) 

meses e sempre moraram na cidade de Nova Olimpia, porém, estão 

separados há cerca de 2(duas) semanas. Na quarta-feira, dia 02.05.2018, 

o pai, dizendo que levaria a criança para ficar uns adias com a avó, levou 

a menor, pedindo à mãe que a buscasse na segunda-feira, dia 

07.05.2017. Entretanto, em contato telefônico com o pai, foi informado a 

autora que ele não iria entregar a criança. Diante do quadro fático 

apresentado e da necessidade de tutelar a integridade moral da infante, na 

medida em que a autora detém a guarda de fato dela, não resta alternativa 

senão requerer a guarda unilateral. DECISÃO: Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado à Id. 27405449 e, para tanto, DETERMINO a citação do réu por 

edital com prazo de 20 (vinte) dias, para que, querendo, apresente a peça 

defensiva que entender cabível, fazendo-se consignar as advertências 

legais. Decorrido o prazo do edital e não havendo resposta do executado, 

o que deverá ser certificado oportunamente, em atenção ao que dispõe o 

art. 72, II, do NCPC, NOMEIO desde já a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio de seus representantes que militam nesta comarca, 

para oficiar no feito como curador à lide. Por consequência, após o 

cumprimento de todas as deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE 

VISTA dos autos à referida instituição, a fim de que requeira e apresente o 

que entender cabível. Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos 

para análise e deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e 

Lacerda, 10 de janeiro de 2020. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda , 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003731-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Valmir Lima de Oliveira (REQUERIDO)

Edineia Lima Oliveira (REQUERIDO)

SANDRA MARIA LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLAUDINETE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 

(VINTE)DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003731-04.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: MATILDE VIEIRA DOS SANTOS Endereço: BR 174, 580, Jardim 

Hortência, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: 

Edineia Lima Oliveira Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/n, Vila do gato, 

ESPERANTINA - TO - CEP: 77993-000 Nome: CLAUDINETE LIMA OLIVEIRA 

Endereço: Rua Vinte e um de Abril, 302, N/, TOCANTINÓPOLIS - TO - CEP: 

77900-000 Nome: SANDRA MARIA LIMA OLIVEIRA Endereço: RUA 

IPIRANGA, Quadra 166, Lote19 J, N/, JARDIM NOVA ESPERANÇA, 

GOIÂNIA - GO - CEP: 74465-190 Nome: Valmir Lima de Oliveira Endereço: 

N/, N/, N/, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 Nome: MARIA JOSÉ 

LIMA DE OLIVEIRA Endereço: N/, N/, N/, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A requerente e o falecido conviveram em União 

Estável durante 35 anos, sendo referida convivência pública, notória e 

contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, conhecida 

por parentes e amigos. A referida União estável persistiu até o falecimento 

do seu companheiro, ocorrido em 29/08/2017, conforme demonstra 

certidão de óbito anexa, contando com 70 anos de vida, nascido aos 

07/08/1947.Junta ainda a Requerente, documento da pensão por morte a 

ela concedida, que corrobora todo o alegado nessa exordial, uma vez que 

tal benefício só é concedido aos dependentes do falecido, estando a 

Requerente enquadrada no art. 16, inciso I da lei nº 8.213/91 (lei de 

benefícios), ou seja, como companheira do de cujus, união que fora 

conhecida pela Previdência, mas que não tem o alcance do 

reconhecimento judicial. Informa que desta união não adveio filhos e que 

na constância d a união não adquiriram bens de valor . DECISÃO: Vistos. 

RECEBO a petição retro como emenda à inicial. PROCESSEM-SE os autos 

em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. PROCEDA-SE a busca de endereço da 

parte ré junto ao INFOJUD. Na hipótese de localização de endereços, 

CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte requerida por edital 

na forma do art. 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação 

por edital “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após 

a manifestação, dar-se-á vista a parte requerente para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 
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réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003731-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Valmir Lima de Oliveira (REQUERIDO)

Edineia Lima Oliveira (REQUERIDO)

SANDRA MARIA LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLAUDINETE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 

(VINTE)DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003731-04.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: MATILDE VIEIRA DOS SANTOS Endereço: BR 174, 580, Jardim 

Hortência, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: 

Edineia Lima Oliveira Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/n, Vila do gato, 

ESPERANTINA - TO - CEP: 77993-000 Nome: CLAUDINETE LIMA OLIVEIRA 

Endereço: Rua Vinte e um de Abril, 302, N/, TOCANTINÓPOLIS - TO - CEP: 

77900-000 Nome: SANDRA MARIA LIMA OLIVEIRA Endereço: RUA 

IPIRANGA, Quadra 166, Lote19 J, N/, JARDIM NOVA ESPERANÇA, 

GOIÂNIA - GO - CEP: 74465-190 Nome: Valmir Lima de Oliveira Endereço: 

N/, N/, N/, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 Nome: MARIA JOSÉ 

LIMA DE OLIVEIRA Endereço: N/, N/, N/, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A requerente e o falecido conviveram em União 

Estável durante 35 anos, sendo referida convivência pública, notória e 

contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, conhecida 

por parentes e amigos. A referida União estável persistiu até o falecimento 

do seu companheiro, ocorrido em 29/08/2017, conforme demonstra 

certidão de óbito anexa, contando com 70 anos de vida, nascido aos 

07/08/1947.Junta ainda a Requerente, documento da pensão por morte a 

ela concedida, que corrobora todo o alegado nessa exordial, uma vez que 

tal benefício só é concedido aos dependentes do falecido, estando a 

Requerente enquadrada no art. 16, inciso I da lei nº 8.213/91 (lei de 

benefícios), ou seja, como companheira do de cujus, união que fora 

conhecida pela Previdência, mas que não tem o alcance do 

reconhecimento judicial. Informa que desta união não adveio filhos e que 

na constância d a união não adquiriram bens de valor . DECISÃO: Vistos. 

RECEBO a petição retro como emenda à inicial. PROCESSEM-SE os autos 

em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. PROCEDA-SE a busca de endereço da 

parte ré junto ao INFOJUD. Na hipótese de localização de endereços, 

CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte requerida por edital 

na forma do art. 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação 

por edital “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após 

a manifestação, dar-se-á vista a parte requerente para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004610-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACI ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (RÉU)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004610-11.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

GUARACI ANTONIO DA SILVA RÉU: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos. Considerando o teor da Portaria nº. 1.466-PRES, de 19 

de novembro de 2019, que estabelece que o plantão de recesso se inicia 

às 15h00min do dia 19 de dezembro de 2019, aliado ao fato de que a 

Comarca de Pontes e Lacerda não dispõe de módulo de plantão Pje, “ex vi” 

dos arts. 2º e 4º do referido ato normativo, DETERMINO ( i ) a 

materialização dos autos do processo e posterior encaminhamento à 

magistrada plantonista; e ( ii ) o cancelamento da distribuição e posterior 

encaminhamento ao Cartório Distribuidor, para que promova a livre 

distribuição do feito no dia útil imediatamente seguinte ao término do 

período de plantão, em aplicação analógica ao disposto no art. 10, “caput”, 

do Provimento nº. 17/2019-CM. CUMPRA-SE, com urgência. Pontes e 

Lacerda, 19 de dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000008-40.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERINO JOSE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000008-40.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: SILVERINO JOSE ALVES. 

Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de 

trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC. Após o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 7 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000011-92.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000011-92.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: WALISON PEREIRA 

DA SILVA. Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do 

NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas 

e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 456, §1º, da CNGC. Após o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004713-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GONCALVES MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004713-18.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: NELSON 

GONÇALVES MORAES. Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias 

(art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao 

presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000450-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000450-40.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Banco Itaú Consignado S/A Réu (é, s): Maria Ramos de Arruda Vistos. 

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados 

e via DJE, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas 

processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que 

não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução 

(art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo 

impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à liberação à parte credora 

mediante alvará. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença, MANIFESTE-SE a parte exequente também em 15 (quinze) dias. 

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 
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acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000451-25.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Banco Itaú Consignado S/A Réu (é, s): Maria Ramos de Arruda Vistos. 

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados 

e via DJE, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas 

processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que 

não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução 

(art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo 

impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à liberação à parte credora 

mediante alvará. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença, MANIFESTE-SE a parte exequente também em 15 (quinze) dias. 

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002176-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MORENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002176-49.2019.8.11.0013 Exequente 

(s): L. V. dos S. S. Executado (a, s): Robson de Souza Vistos. I – a) 

DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado no Id: 25677198, no 

montante de R$ 31.117,19 (trinta e um mil, cento e dezessete reais e 

dezenove centavos), sobre o CPF de nº 014.019.911-06; b) havendo 

bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria 

a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação 

do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio 

de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo 

de penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte 

devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca da disponibilidade de saldo de FGTS em 

nome do executado. V – Na hipótese de existência de saldo positivo, 

ORDENO que se proceda ao respectivo bloqueio até o montante de R$ 

31.117,19 (trinta e um mil, cento e dezessete reais e dezenove centavos) 

e, posteriormente, a sua transferência à Conta Única do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VII 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo 

o princípio da boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que 

participa de qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo 

com a boa-fé. Esse comportamento é reconhecido pela presunção de 

licitude. Se houver indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) 

deverão ser combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de 

cooperação de todos os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar 

é agir com boa-fé, atuação colaborativa entre todos os sujeitos do 

processo, para se buscar a solução mais justa e efetiva da causa. Se o 

juiz percebe algum engodo ou dissimulação que ao final poderá 

desencadear decisão injusta, tem a obrigação processual de fazer valer o 
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princípio. Ao juiz foi conferido o poder/dever processual de averiguar 

eventuais indícios de má-fé no art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre 

outros. Feitas estas breves considerações, no presente caso, bastando 

simples consulta ao sistema PJe, constata-se que o douto e culto 

advogado peticionante ajuizou nesta comarca, a partir de maio de 2018, 

248 (duzentos e quarenta e oito) ações, sendo que deste montante 190 

(cento e noventa) tramitam perante esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e 

Lacerda). As partes requerentes, em sua maioria, são analfabetas e 

idosas, ou possuem baixo grau de instrução escolar. De outro lado, os 

requeridos são instituições bancárias. Os fatos são narrados de maneira 

idêntica, relatando empréstimos consignados, supostamente jamais 

contratos pelos autores, que resultam em parcelas mensalmente 

descontadas de seus benefícios previdenciários. Em decorrência disto, 

requerem a repetição de indébito e indenizações por danos morais. Para 

reforçar e dar vigor a esta explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes 

Ramos que, representada pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de 

Souza, ajuizou 30 (trinta) ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e 

cinco) tramitam nesta vara, registradas com os números 

1 0 0 0 4 4 6 - 0 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ;  1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 3 - 4 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000444-33.2019.8.11.0013. As ações narram fatos idênticos, e na 

maioria, idênticos também são os requeridos, distinguindo-se apenas 

acerca do contrato de empréstimo, valor do desconto e benefício 

previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa propositura das 

ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, principalmente 

pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, verifico a 

necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar os 

poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 

5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 

assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 

a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 

extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 

presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 
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não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 

advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 

que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo 

o princípio da boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que 

participa de qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo 

com a boa-fé. Esse comportamento é reconhecido pela presunção de 

licitude. Se houver indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) 

deverão ser combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de 

cooperação de todos os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar 

é agir com boa-fé, atuação colaborativa entre todos os sujeitos do 

processo, para se buscar a solução mais justa e efetiva da causa. Se o 

juiz percebe algum engodo ou dissimulação que ao final poderá 

desencadear decisão injusta, tem a obrigação processual de fazer valer o 

princípio. Ao juiz foi conferido o poder/dever processual de averiguar 

eventuais indícios de má-fé no art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre 

outros. Feitas estas breves considerações, no presente caso, bastando 

simples consulta ao sistema PJe, constata-se que o douto e culto 

advogado peticionante ajuizou nesta comarca, a partir de maio de 2018, 

248 (duzentos e quarenta e oito) ações, sendo que deste montante 190 

(cento e noventa) tramitam perante esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e 

Lacerda). As partes requerentes, em sua maioria, são analfabetas e 

idosas, ou possuem baixo grau de instrução escolar. De outro lado, os 

requeridos são instituições bancárias. Os fatos são narrados de maneira 

idêntica, relatando empréstimos consignados, supostamente jamais 

contratos pelos autores, que resultam em parcelas mensalmente 

descontadas de seus benefícios previdenciários. Em decorrência disto, 

requerem a repetição de indébito e indenizações por danos morais. Para 

reforçar e dar vigor a esta explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes 

Ramos que, representada pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de 

Souza, ajuizou 30 (trinta) ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e 

cinco) tramitam nesta vara, registradas com os números 

1 0 0 0 4 4 6 - 0 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ;  1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 3 - 4 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000444-33.2019.8.11.0013. As ações narram fatos idênticos, e na 

maioria, idênticos também são os requeridos, distinguindo-se apenas 

acerca do contrato de empréstimo, valor do desconto e benefício 

previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa propositura das 

ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, principalmente 

pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, verifico a 

necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar os 

poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 

5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 

assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 
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a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 

extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 

presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 

advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 

que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001699-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo 

o princípio da boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que 

participa de qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo 

com a boa-fé. Esse comportamento é reconhecido pela presunção de 

licitude. Se houver indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) 

deverão ser combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de 

cooperação de todos os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar 

é agir com boa-fé, atuação colaborativa entre todos os sujeitos do 

processo, para se buscar a solução mais justa e efetiva da causa. Se o 

juiz percebe algum engodo ou dissimulação que ao final poderá 

desencadear decisão injusta, tem a obrigação processual de fazer valer o 

princípio. Ao juiz foi conferido o poder/dever processual de averiguar 

eventuais indícios de má-fé no art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre 

outros. Feitas estas breves considerações, no presente caso, bastando 
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simples consulta ao sistema PJe, constata-se que o douto e culto 

advogado peticionante ajuizou nesta comarca, a partir de maio de 2018, 

248 (duzentos e quarenta e oito) ações, sendo que deste montante 190 

(cento e noventa) tramitam perante esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e 

Lacerda). As partes requerentes, em sua maioria, são analfabetas e 

idosas, ou possuem baixo grau de instrução escolar. De outro lado, os 

requeridos são instituições bancárias. Os fatos são narrados de maneira 

idêntica, relatando empréstimos consignados, supostamente jamais 

contratos pelos autores, que resultam em parcelas mensalmente 

descontadas de seus benefícios previdenciários. Em decorrência disto, 

requerem a repetição de indébito e indenizações por danos morais. Para 

reforçar e dar vigor a esta explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes 

Ramos que, representada pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de 

Souza, ajuizou 30 (trinta) ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e 

cinco) tramitam nesta vara, registradas com os números 

1 0 0 0 4 4 6 - 0 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ;  1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 3 - 4 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000444-33.2019.8.11.0013. As ações narram fatos idênticos, e na 

maioria, idênticos também são os requeridos, distinguindo-se apenas 

acerca do contrato de empréstimo, valor do desconto e benefício 

previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa propositura das 

ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, principalmente 

pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, verifico a 

necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar os 

poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 

5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 

assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 

a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 

extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 

presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 
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advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 

que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo 

o princípio da boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que 

participa de qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo 

com a boa-fé. Esse comportamento é reconhecido pela presunção de 

licitude. Se houver indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) 

deverão ser combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de 

cooperação de todos os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar 

é agir com boa-fé, atuação colaborativa entre todos os sujeitos do 

processo, para se buscar a solução mais justa e efetiva da causa. Se o 

juiz percebe algum engodo ou dissimulação que ao final poderá 

desencadear decisão injusta, tem a obrigação processual de fazer valer o 

princípio. Ao juiz foi conferido o poder/dever processual de averiguar 

eventuais indícios de má-fé no art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre 

outros. Feitas estas breves considerações, no presente caso, bastando 

simples consulta ao sistema PJe, constata-se que o douto e culto 

advogado peticionante ajuizou nesta comarca, a partir de maio de 2018, 

248 (duzentos e quarenta e oito) ações, sendo que deste montante 190 

(cento e noventa) tramitam perante esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e 

Lacerda). As partes requerentes, em sua maioria, são analfabetas e 

idosas, ou possuem baixo grau de instrução escolar. De outro lado, os 

requeridos são instituições bancárias. Os fatos são narrados de maneira 

idêntica, relatando empréstimos consignados, supostamente jamais 

contratos pelos autores, que resultam em parcelas mensalmente 

descontadas de seus benefícios previdenciários. Em decorrência disto, 

requerem a repetição de indébito e indenizações por danos morais. Para 

reforçar e dar vigor a esta explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes 

Ramos que, representada pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de 

Souza, ajuizou 30 (trinta) ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e 

cinco) tramitam nesta vara, registradas com os números 

1 0 0 0 4 4 6 - 0 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ;  1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 3 - 4 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000444-33.2019.8.11.0013. As ações narram fatos idênticos, e na 

maioria, idênticos também são os requeridos, distinguindo-se apenas 

acerca do contrato de empréstimo, valor do desconto e benefício 

previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa propositura das 

ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, principalmente 

pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, verifico a 

necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar os 

poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 

5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 

assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 

a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 
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extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 

presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 

advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 

que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 
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ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001314-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 
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declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004021-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 
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tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 
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DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001931-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 
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da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 
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se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001233-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 
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Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001285-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000868-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 
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podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
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- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001241-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001290-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))
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BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001283-58.2019.8.11.0013
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FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 
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viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002702-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 
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DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001250-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 
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franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 
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se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001281-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 
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questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002188-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 
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eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001229-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001698-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 
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processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001300-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 
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PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 
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em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001280-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2290 de 2710



entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 
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material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000834-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO ALVES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 
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omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001324-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001254-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001278-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 
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almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001694-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 
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omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000928-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 
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traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
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REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004023-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000872-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 
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material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001255-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 
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omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003105-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI RAPOSA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001358-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA MORALES FIRMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 
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almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004022-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 
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embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001231-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001240-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 
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ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 
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Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001365-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001242-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 
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material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001363-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 
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(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001263-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 
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relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001268-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2311 de 2710



revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001270-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 
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embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001362-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 
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do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 
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EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito
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(ADVOGADO(A))
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001286-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 
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intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 
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(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001302-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 
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a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001271-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 
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inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Vistos. A parte autora, devidamente qualificada, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na decisão anteriormente proferida 

nos autos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual apresentada, que a parte embargante, sob o pretexto de 

eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória na decisão proferida anteriormente, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo da parte embargante centralizou-se na reavaliação 

da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

embargado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e 
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Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS LEMES 02957007185 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000002-33.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

LEMES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida 

pelo BANCO FINASA BMC S.A. contra LUIZ CARLOS LEMES, sob a 

alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, o que 

deu ensejo ao vencimento antecipado das demais prestações do contrato, 

totalizando o valor equivalente a R$ 41.324.59 (quarenta e um mil, 

trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Juntou aos 

autos instrumento de protesto de Id. 27768120, realizado no dia 

19/11/2019, pugnando pela concessão liminar de busca e apreensão do 

veículo mencionado ante a mora da parte requerida. Determinada a 

emenda da inicial, o autor juntou em Id. 27820046 o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3º 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados em Id. 

27768119 demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes, 

denominado de Cédula de Crédito Bancário - CCB. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da 

mora através de notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é 

suficiente para constituir em mora a parte devedora (vide Id. 27768120). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO 

POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação 

de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a 

prévia constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Automóvel, Marca: VW, Modelo: GOL 1.0L MC4, Ano 

Fabricação: 2018, Cor: PRETO, Chassi: 9BWAG45U7KT020384, Placa: 

QCQ1257. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE 

os representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003195-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003195-90.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida pelo BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO, sob a alegação de que celebrou com a 

parte requerida um contrato de financiamento. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das 

demais prestações do contrato, totalizando o valor equivalente a R$ 

29.649,74 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta 

e quatro centavos). Juntou aos autos instrumento de protesto de Id. 

24381838, realizado no dia 9/8/2019, pugnando pela concessão liminar de 

busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. Determinada a emenda da inicial, o autor juntou em Id. 25080393 

o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 
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inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados em Id. 24381831 demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes, denominado de Cédula de Crédito 

Bancário - CCB. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa 

trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a parte devedora (vide Id. 24381838). Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Automóvel, Marca: VOLKSWAGEN - GOL CITY(TREND) - 

2013/2014 - PRATA - OAZ0269 - 9BWAA05U7ET127580 - 587443723. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003138-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SANTOS SILVEIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003138-72.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: DAIANE SANTOS 

SILVEIRA MENDES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

promovida pelo BANCO FINASA BMC S.A. contra DAIANE SANTOS 

SILVEIRA MENDES, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida 

um contrato de financiamento. Sustenta o autor, em apertada síntese, que 

a parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas 

assumidas, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais 

prestações do contrato, totalizando o valor equivalente a R$ 29.649,74 

(vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos). Juntou aos autos instrumento de notificação extrajudicial de Id. 

24213117, realizado no dia 16/7/2019, pugnando pela concessão liminar 

de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. Determinada a emenda da inicial, o autor juntou em Id. 24633732 

o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados em Id. 24381831 demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes, denominado de instrumento particular de 

confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da 

mora através de notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é 

suficiente para constituir em mora a parte devedora (vide Id. 24213117). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO 

POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação 

de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a 

prévia constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Automóvel, Modelo: POLO 1.6 8V 4p Gas., Marca: 

VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWHB09N35P014765, Ano Fabricação: 2004, 

Ano Modelo: 2005, Cor: PRETA, Placa: DOG7550, Renavan: 841910901". 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 
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faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003324-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE RAFAEL DO CARMO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003324-95.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: FILIPE RAFAEL DO 

CARMO OLIVEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

promovida pelo BANCO FINASA BMC S.A. contra FILIPE RAFAEL DO 

CARMO OLIVEIRA, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida 

um contrato de financiamento. Sustenta o autor, em apertada síntese, que 

a parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas 

assumidas, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais 

prestações do contrato, totalizando o valor equivalente a R$ 17.487,75 

(dezessete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco 

centavos). Juntou aos autos instrumento de notificação extrajudicial de Id. 

24802607, realizado no dia 18/6/2019, pugnando pela concessão liminar 

de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. Determinada a emenda da inicial, o autor juntou em Id. 25290041 

o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados em Id. 24802624 demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário - 

CCB. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha 

caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a parte devedora (vide Id. 24802607). Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Automóvel, Modelo: FIESTA ROCAM (Pulse/Class/Seguranca) 

1.6 8V 4p Eta./Gas., Marca: FORD, Chassi: 9BFZF54P1B8130888, Ano 

Fabricação: 2010, Ano Modelo: 2011, Cor: PRATA, Placa: NPO2406, 

Renavan: 273045466”. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003330-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE BOLOGNANI DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003330-05.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: DIONE BOLOGNANI DE 

FREITAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida 

pelo ITAU SEGUROS S/A contra DIONE BOLOGNANI DE FREITAS, sob a 

alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, o que 

deu ensejo ao vencimento antecipado das demais prestações do contrato, 

totalizando o valor equivalente a R$ 2.741,13 (dois mil, setecentos e 

quarenta e um reais e treze centavos). Juntou aos autos instrumento de 

notificação extrajudicial de Id. 24826878, realizado no dia 29/4/2019, 

pugnando pela concessão liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. Determinada a emenda da 

inicial, o autor juntou em Id. 25276623 o comprovante de recolhimento das 

custas e taxas judiciárias. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 
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ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados em Id. 24826875 demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes, denominado Contrato de 

Alienação Fiduciária. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. 

Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a parte devedora (vide Id. 24826878). Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Automóvel, MARCA: FIAT MODELO: PALIO FIRE 1.0 PLACA: 

HJK2493 COR: CINZA RENAVAM: 00981281419 CHASSI : 

9BD17164G95318405 ANO FABRICAÇÃO: 2008 ANO MODELO: 2009. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 9 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002754-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002754-12.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GENILSON BATISTA DE LIMA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida pelo BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

GENILSON BATISTA DE LIMA, sob a alegação de que celebrou com a 

parte requerida um contrato de financiamento. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das 

demais prestações do contrato, totalizando o valor equivalente a R $ 

26.661,55 (vinte e seis mil e seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta 

e cinco centavos). Juntou aos autos instrumento de protesto em Id. 

22740955, realizado no dia 27/6/2019, pugnando pela concessão liminar 

de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. Determinada a emenda da inicial, o autor juntou em Id. 26216977 

o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados em Id. 22740950 demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário - 

CCB Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha 

caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a parte devedora (vide Id. 22740955). Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 
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SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Automóvel, MARCA/MODELO: FIAT/STRADA CE FIRE 

(Celebration5) 1.4 8V FLEX 2P (AG) Completo ANO DE FABRICAÇÃO / 

MODELO: 2011/2011 COR: BRANCA PLACA: NWG6339 CHASSI: 

9BD27833MB7371146 RENAVAM: 304290742. EXPEÇA-SE mandado de 

busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002897-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002897-98.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Luiz Marcos Vieira Réu (é, s): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A Vistos. Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, devidamente qualificada, objetivando sanar a 

omissão que alega encontrar na decisão prolatada em Id: 26655856, a qual 

não teria fundamentado a inversão do ônus da prova. O embargado 

manifestou no Id: 27339202. Em seguida, vieram-me conclusos. É o que 

basta relatar. Decido. O recurso de embargos de declaração, consoante 

inteligência do art. 1.022 do NCPC, tem o escopo de sanar omissão, 

obscuridade ou contradição em determinado julgado. Com efeito, 

analisando a argumentação trazida em seu arrazoado, verifico assistir 

razão à recorrente, porquanto a decisão de Id: 26655856, carreou de 

maneira integral à requerida, ora embargante, o encargo de custear os 

honorários periciais Por tais considerações, CONHEÇO dos presentes 

aclaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO para, fazendo integrar a decisão 

de Id: 26655856, de modo a determinar que o pagamento dos honorários 

periciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), será custeado na fração de 

50% (cinquenta por cento) pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte 

autora, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste 

sucumbente ao término do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da 

Resolução 127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por cento) pela parte 

requerida, na forma do art. 95, “caput”, do NCPC, devendo comprovar o 

depósito judicial da fração que lhe incumbe no prazo de 15 (quinze) dias. 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC). PRECLUSA a presente decisão, providencia 

a zelosa secretaria a realização do exame pericial. INTIMEM-SE. Pontes e 

Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002565-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR(A))

EDNEIA FANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAZON MORENO DA PAIXÃO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002565-34.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

GUILHERME SILVA PAIXAO, EDNEIA FANTE DA SILVA RÉU: JAZON 

MORENO DA PAIXÃO Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

deflagrado por G. S. DA P., devidamente representado por sua genitora, 

em desfavor de J. M. DE P., devidamente qualificados nos autos. Juntou os 

documentos de Id. 22306880 - Pág. 1 a Id. 22307649 - Pág. 2. Devidamente 

citado para pagar a dívida, o executado apresentou justificativa em peça 

processual anexada em Id. 25714637. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. O art. 525 do NCPC é expresso no sentido de que: § 

1º Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da 

citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de 

execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência 

absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa 

modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à 

sentença. Portanto, todas as matérias ventiladas na impugnação ao 

cumprimento de sentença de Id. 25714637, e que não se enquadrem no rol 

acima transcrito, não serão objeto de apreciação judicial. Em outras 

palavras, após o acertamento judicial por meio da prolação de sentença 

transitada em julgado, a etapa de seu cumprimento não é a seara 

processual adequada para a análise de eventual prática de atos de 

alienação parental, nem tão pouco para a apreciação de pedido de 

modificação do regime de visitação da criança. Lado outro, eventuais 

dificuldades financeiras enfrentadas pelo executado não se apresentam 

hábeis para infirmar a força do título executivo que lastreia o presente 

procedimento, vale dizer, revestido de imutabilidade. Tais argumentos 

devem ser alvo de ação autônoma, e não servir como meio de resistência 

em fase de cumprimento de sentença. Diante destes argumentos, NÃO 

ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 25714637. 

Como o executado não efetuou o pagamento de maneira voluntária, 

INTIME-SE a exequente, por meio de remessa dos autos, para que indique 

a forma de expropriação de bens que entender pertinente. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003478-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JOSEFA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003478-16.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Rosangela Josefa da Silva Réu (é, s): Seguradora Líder dos Consócios do 

Seguro DPVAT S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por ROSANGELA JOSEFA DA SILVA em face da SEGURADORA 
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LÍDER DOS CONSÓCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos (Ids: 25082572 a 25082581). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no Id: 

27038734. A parte requerente, por sua vez, apresentou impugnação à 

contestação no Id: 27335239. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Como preliminar, argumentou a parte requerida que o valor atribuído 

à causa não corresponde ao proveito econômico almejado pela parte 

autora, porque a lesão relatada na peça de ingresso facilmente permite 

concluir que não lhe acarretou incapacidade permanente. Ocorre que não 

se pode adentrar no mérito de citada alegação, sem a prévia realização do 

exame médico pericial, única prova apta a avaliar o percentual da 

incapacidade que acometeu a parte requerente. Por tais argumentos, NÃO 

ACOLHO a impugnação ao valor da causa. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom 

Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a autora e a seguradora ré 

acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que a autora 

deverá comparecer na perícia a ser designada independentemente de 

intimação pessoal. ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora 

nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que será custeado pelo 

Estado de Mato Grosso, caso a parte autora, que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, 

nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. Com a 

juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 

477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos 

autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003511-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS REIS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003511-06.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Aparecido dos Reis Lima Réu (é, s): Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por APARECIDO DOS REIS LIMA em face de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos (Ids: 22335525 a 25422567). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no Id: 

27055590. A parte requerente, por sua vez, apresentou impugnação à 

contestação no Id: 27337600. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Como preliminar, a requerida arguiu ausência de interesse de agir, 

face ao recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, 

referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada 

por ocasião da prolação da sentença de mérito. Argumentou a parte 

requerida, ainda, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

proveito econômico almejado pela parte autora, porque a lesão relatada na 

peça de ingresso facilmente permite concluir que não lhe acarretou 

incapacidade permanente. Ocorre que não se pode adentrar no mérito de 

citada alegação, sem a prévia realização do exame médico pericial, única 

prova apta a avaliar o percentual da incapacidade que acometeu a parte 

requerente. Por tais argumentos, NÃO ACOLHO a impugnação ao valor da 

causa. Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a 

sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de 

exame pericial, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço 

Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na 

cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o 

qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a 

secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor 

e a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como para 

que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar 

que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), que será custeado pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte 

autora, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste 

sucumbente ao término do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da 

Resolução 127/2011/CNJ. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista 

dos autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003501-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA DO CARMO JUNIOR (REQUERENTE)

CRISTIELI SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERREIRA DO CARMO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003501-59.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: CRISTIELI SOUZA MARTINS, WILSON FERREIRA DO 

CARMO JUNIOR REQUERIDO: WILSON FERREIRA DO CARMO JUNIOR 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL, c/c PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITA ajuizada por CRISTIELI SOUZA 

MARTINS e WILSON FERREIRA DO CARMO JUNIOR, ambos devidamente 

qualificado no feito. Carreou à inicial os documentos de Id. 25411267 a Id. 

25411706. Devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência 

econômica, as partes nada requereram (Id. 27815678). É a suma do 

necessário. De partida, cumpre mencionar que as partes foram 

devidamente intimadas para que comprovasse a alegada hipossuficiência 

financeira, de modo a fazer jus ao beneplácito da gratuidade da justiça. 

Todavia, quedaram-se inertes, a teor da certidão de Id. 27815678. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC. INTIME-SE as 

partes, na pessoa de seu advogado, via DJE, para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente 

vinculadas ao presente processo, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Com o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. 
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CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002270-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOGUEIRA DE ABREU & CIA LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ HERMES DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002270-94.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

NOGUEIRA DE ABREU & CIA LIMITADA REU: FABIO LUIZ HERMES DE LIMA 

Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que presente feito passou a tramitar como 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de 

seu(ua) advogado(a), via DJE, a CUMPRIR a sentença/acórdão, acrescido 

de custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, 

desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, 

o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do 

NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

proceda-se à liberação à parte credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do NCPC). Havendo ou 

não impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002713-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GOMES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002713-45.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALTAIR GOMES DE JESUS REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. ALTAIR 

GOMES DE JESUS ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que anteriormente o autor ajuizou ação 

idêntica que teve seu trâmite perante o Juízo da Primeira Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, sob o nº. 4071-67.2016.811.0013. Ressai dos autos, 

ainda, que mencionada demanda judicial foi extinta sem resolução do 

mérito. Em sendo assim, nos termos do art. 286, inciso II, do NCPC, o Juízo 

da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda é prevento para o 

conhecimento e processamento desta ação judicial, sendo sua 

competência de natureza absoluta e, consequentemente, possível de ser 

declarada em qualquer etapa do processo. Nesse sentido: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA 

ANTERIORMENTE. SENTENÇA PROLATADA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. JUÍZO SUSCITADO. 1. A norma 

insculpida no art. 286, II do CPC/2015 estabelece a prevenção do juízo 

quando há a repropositura de ação na qual foi prolatada sentença sem 

resolução do mérito. 2. Desse modo, evidenciado que a extinção do 

processo sem resolução do mérito torna o Juízo prevento para exame dos 

autos e, considerando que tal prevenção possui caráter de competência 

absoluta, não poderia o juízo suscitado ter declinado da competência. 3. 

Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o 

Juízo suscitado da 5ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de 

T a g u a t i n g a - D F .  ( T J - D F  0 7 1 2 7 8 4 0 6 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0712784-06.2017.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de 

Julgamento: 16/11/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 06/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais considerações, 

na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, DECLARO 

incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda 

para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao Juízo da Primeira 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE, providenciando o necessário. 

Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003593-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JADIDYE PEREZ DE DE BRITO (AUTOR(A))

Thiany Jorgely de Brito Perez (AUTOR(A))

DAMIELA KATARINA DE BRITO PEREZ (AUTOR(A))

Aparecida Fabiola de Brito Perez (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE GOMES SANTANA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003593-37.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JADIDYE PEREZ DE DE BRITO, THIANY JORGELY DE BRITO PEREZ, 

DAMIELA KATARINA DE BRITO PEREZ, APARECIDA FABIOLA DE BRITO 

PEREZ REU: JOSUE GOMES SANTANA Vistos. SUSPENDO a marcha 

processual por 15 (quinze) dias, para que a requerente regularize sua 

representação processual nos autos, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, do NCPC. 

Para tanto, INTIME-SE pessoalmente por meio de carta postal a ser 

remetida ao endereço fornecido na exordial. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003529-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003529-27.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Eva Vilma Soares Réu (é, s): Seguradora Líder dos Consócios do Seguro 

DPVAT S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por EVA VILMA SOARES em face da SEGURADORA LÍDER DO 
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CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente qualificados 

na inicial. Juntou documentos (Ids: 21326254 a 25494270). Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no Id: 27050622. A parte 

requerente, por sua vez, apresentou impugnação à contestação no Id: 

27338555. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que a autora pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como preliminar, argumentou a 

parte requerida que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito 

econômico almejado pela parte autora, porque a lesão relatada na peça de 

ingresso facilmente permite concluir que não lhe acarretou incapacidade 

permanente. Ocorre que não se pode adentrar no mérito de citada 

alegação, sem a prévia realização do exame médico pericial, única prova 

apta a avaliar o percentual da incapacidade que acometeu a parte 

requerente. Por tais argumentos, NÃO ACOLHO a impugnação ao valor da 

causa. Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a 

sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de 

exame pericial, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço 

Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na 

cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o 

qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a 

secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

autora e a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do 

NCPC). Faço consignar que a autora deverá comparecer na perícia a ser 

designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento 

será custeado na fração de 50% (cinquenta por cento) pelo Estado de 

Mato Grosso, caso a parte autora, que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, nos termos 

dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por 

cento) pela parte requerida, na forma do art. 95, “caput”, do NCPC, 

devendo comprovar o depósito judicial da fração que lhe incumbe no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista 

dos autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL
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DANIEL FERRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - GO6861 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001742-60.2019.8.11.0013 Autor (a, s): I. 

G. F. Autor (a, s): Eny Gonçalves Réu (é, s): Daniel Ferraz da Silva Vistos. 

I. G. F., menor, representada por sua genitora e coautora ENY 

GONÇALVES, devidamente qualificadas, ajuizaram a presente AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E 

GUARDA em desfavor de DANIEL FERRAZ DA SILVA, também qualificado. 

Carreou a inicial os documentos de Ids: 20543004 a 20543300. Designada 

audiência de conciliação, esta restou prejudicada, tendo em vista a 

ausência do requerido (Id: 23156197). O réu foi devidamente citado, 

oferecendo contestação em Id: 24045827. Manifestação das autoras no 

Id: 24342566 e, após, do Ministério Público no Id: 25593652, postulando 

por decisão saneadora. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL Antes de se 

adentrar ao mérito da questão, é necessário que se esclareça que o 

instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado 

pelo art. 355 do NCPC, aplicável aos casos de incidência da revelia ou 

àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se 

encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da 

celeridade e economia processual, já que, ante a sua praticidade, 

tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a realização de 

extensa instrução processual. A tutela às partes, desta forma, pode ser 

atingida de forma mais eficaz e direta. Pois bem. No caso dos autos, a 

coautora logrou comprovar, por meio dos documentos carreados à inicial, 

que mantinha união estável com Daniel Ferraz da Silva desde 6 de julho de 

2013, conforme Escritura Pública de União Estável no Id: 20543014. 

Acontece que restou demonstrado também, que inexiste o convívio entre a 

coautora e o réu desde, aproximadamente, dezembro de 2016, conforme 

mencionado na peça de ingresso. Além disso, percebe-se que o 

requerido, em sua defesa, anuiu com o pedido formulado na inicial, relativo 

à dissolução da união outrora existente (Id: 24045827). Deste modo, o 

acolhimento da pretensão inicial é a medida adequada. Isto posto, JULGO 

ANTECIPADA E PARCIALMENTE O MÉRITO, na forma do art. 356, I, do 

Novo Código de Processo Civil, para o fim de DISSOLVER a união estável 

havida entre Eny Gonçalves e Daniel Ferraz da Silva, devidamente 

qualificados nos autos. EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado 

ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de 

Itumbiara, Estado de Goiás, local onde foi lavrado a Escritura Pública de 

União Estável (Id: n.º 20543014) que ora se dissolveu. DA GUARDA 

Sabe-se que, nas situações que envolvem menores, o cuidado na defesa 

dos seus interesses exige um conjunto de fatores que devem ser 

observados para propiciar o bem-estar da criança. O princípio do melhor 

interesse da criança/adolescente fundamenta-se no reconhecimento da 

peculiar condição de pessoa humana em desenvolvimento atribuída aos 

indivíduos que transitam pelo período da infância e juventude. Crianças e 

adolescentes são pessoas que ainda não desenvolveram completamente 

sua personalidade, estando em processo de formação física, psíquica, 

intelectual, moral e social, devendo ser colocadas a salvo de situações de 

negligência, discriminação, exploração, violência e opressão que 

representem risco ao seu desenvolvimento. É dever da família, portanto, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, seus direitos fundamentais (art. 227 da Constituição 

da República). Este princípio veio como forma de atender a tal 

determinação constitucional, já que deve estar presente em todas as 

áreas concernentes à família e à infância. Tem como consequência dar ao 

juiz um poder discricionário de decidir diferente da lei se melhor interessar 

à criança. Ou seja, neste diapasão, o juiz deve buscar o que é mais 

vantajoso ao modo de vida do menor, seu desenvolvimento, seu futuro, 

sua felicidade e seu equilíbrio. Ao exercício da guarda igualmente 

sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

que não se pode delir, em momento algum, porquanto o instituto da guarda 

foi concebido, de rigor, para proteger o menor, para colocá-lo a salvo de 

situação de perigo, tornando perene sua ascensão à vida adulta. Não há, 

portanto, tutela de interesses de uma ou de outra parte em processos 

deste jaez; há, tão-somente, a salvaguarda do direito a criança e do 

adolescente em deter para si prestada assistência material, moral e 

educacional, nos termos do art. 33 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Devem as partes pensar, de forma comum, no bem-estar 

dos menores, sem intenções egoísticas, caprichosas, ou ainda, de vindita 

entre si, tudo isso para que possam – as crianças – usufruir 

harmonicamente da família que possuem, tanto a materna, quanto a 

paterna, porque a criança ou adolescente tem direito a ser criado e 

educado no seio de sua família, conforme dispõe o art. 19 do ECA (nesse 

sentido: STJ, REsp 964.836/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 02/04/2009, DJe 04/08/2009). No caso dos autos, 

requereu à coautora que a guarda da menor I. G. F. fosse fixada tão 

somente em seu favor, justificando que o requerido não mantém qualquer 

contato com a criança e, também, que a infante encontra-se com ela 

desde a separação do casal. Assim, devidamente citado, verifica-se que o 

requerido não questionou tal ponto em sua defesa, tornando, então, fato 

incontroverso, nos termos do art. 341, “caput”, do NCPC. Isto posto, 

JULGO ANTECIPADA E PARCIALMENTE O MÉRITO, na forma do art. 356, I, 

do Novo Código de Processo Civil, para o fim de CONCEDER a guarda 

definitiva da menor I. G. F. à coautora ENY GONÇALVES, devidamente 

qualificada nos autos. Preclusas as vias impugnatórias, EXPEÇA-SE termo 
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de guarda definitiva da infante. DO SANEAMENTO Lado outro, verifica-se 

que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, 

não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos 

pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela 

falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. 

Deste modo, consoante disposto no art. 357 do NCPC, DECLARO o feito 

saneado, remetendo-o à fase instrutória. Considerando que os outros 

pontos não são hipóteses de julgamento antecipado da lide (consoante 

disposições do art. 355 do NCPC), FIXO como pontos controvertidos da 

lide: (i) a quantidade, o valor e a descrição dos bens havidos durante a 

união estável, a serem partilhados entre a coautora e o réu e; (ii) a 

possibilidade do réu e a necessidade da prole, quanto aos alimentos 

devidos a esta. Para elucidar os pontos acima identificados, DEFIRO a 

produção de provas documental, mediante a juntada de novos 

documentos, se necessário, e oral, consistente na colheita do depoimento 

pessoal da das partes (art. 385, “caput”, parte final, do NCPC), bem como 

das testemunhas oportunamente arroladas. Por consequência, DEFIRO o 

pedido formulado no Id: 24342566 e, para tanto, OFICIE-SE a empresa RBP 

Manutenção Industrial EIRELI-ME (CNPJ: 15.815.423/0001-37), com 

endereço na Rua Via Primaria I, nº 112, sala 01, Diagri, Itumbiara/GO, CEP: 

75503-970, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este 

juízo cópias dos últimos seis holerites do requerido Daniel Ferraz da Silva 

(CPF: 005.727.290-57). Outrossim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 25 

de março de 2020, às 13h00min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Ademais, na forma 

do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas. ADVIRTAM-SE as partes que a intimação das testemunhas 

é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do 

juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Com a 

apresentação do rol testemunhal por parte da autora, EXPEÇA-SE 

mandado visando à intimação das referidas testemunhas por ela arroladas 

(art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Por fim, CIENTIFIQUE-SE a equipe 

multidisciplinar deste Juízo, acerca da desnecessidade da elaboração do 

estudo psicossocial, tendo em vista o julgamento antecipado, no presente 

decisório, em relação ao pedido de guarda. INTIME-SE via DJE. 

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público. EXPEÇA-SE o 

necessário para a profícua realização do ato aprazado. Pontes e Lacerda, 

14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LUIZ FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCIA CLEIDE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLER MOREIRA BUNGENSTAB (REU)

MARIA FRANCISCA SIMPIONI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGIDIO ALVES RIGO OAB - MT23464/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000738-85.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CELIO LUIZ FERREIRA RODRIGUES, MARCIA CLEIDE DA CONCEICAO REU: 

MILLER MOREIRA BUNGENSTAB, MARIA FRANCISCA SIMPIONI Vistos. 

CELIO LUIZ FERREIRA RODRIGUES e MARCIA CLEIDE DA CONCEICAO 

ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA contra MILLER MOREIRA BUNGENSTAB e 

MARIA FRANCISCA SIMPIONI, todos devidamente qualificados nos autos, 

sob o argumento de que em 11 de fevereiro de 2018 o primeiro requerido e 

os autores envolveram-se em um acidente automobilístico que lhes 

acarretou danos materiais e morais. Quanto à segunda requerida, 

esclarece que foi incluído no polo passivo por ser proprietário do 

automóvel conduzido por Miller Moreira Bungenstab. Desta maneira, 

alegam os autores que ajuizaram a presente demanda para serem 

ressarcidos dos gastos advindos com os reparos ocasionados ao veículo 

e compensados monetariamente pelos danos morais experimentados. 

Juntaram procuração e documentos de Id. 18766957 - Pág. 1 a Id. 

18766971 - Pág. 1. Citada, a requerida Maria Francisca Simpioni 

apresentou contestação em Id. 22353828 alegando ser parte ilegítima e 

refutando as alegações que constituem o mérito da causa. Juntou 

documentos de Id. 22353829 - Pág. 1 a Id. 22353829 - Pág. 9. Por sua vez, 

o requerido Miller Moreira Bungenstab foi citado por edital e apresentou 

contestação por negativa geral, em Id. 27146432. É a suma do necessário. 

Da preliminar de ilegitimidade passiva de Maria Francisca Simpioni: A 

requerida Maria Francisca Simpioni afirma que é parte ilegítima para figurar 

no polo ativo da presente ação indenizatória, sob o argumento de que 

alienou a propriedade do veículo automotor conduzido pelo correquerido 

Miller Moreira Bungenstab, antes da data do acidente que provocou os 

alegados danos aos requerentes. Para comprovar a veracidade da 

alegação, carreou aos autos contrato particular de venda e compra do 

automóvel, devidamente anexado ao andamento processual de Id. 

22353829, que comprova que transmitiu a propriedade do automóvel 

descrito como “Novo Gol, 1.6, City, 2013/2014, prata, placa OBK 7684”, 

para a pessoa de Darci Carraro, em 5 de agosto de 2017. Em sendo 

assim, mesmo que a documentação do aludido automóvel não tenha sido 

alterada para o nome do novo proprietário, basta a comprovação da 

tradição do bem para demonstrar que a requerida Maria Francisca Simpioni 

não possui qualquer nexo de causalidade com o infortúnio ocorrido em 11 

de fevereiro de 2018. Para reforçar o entendimento acima desenvolvido, 

trago à baila a ementa de julgado proferido pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

- ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE - 

VEÍCULO ALIENADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA - 

ILEGITIMIDADE DO ALIENANTE - SÚMULA 132 DO STJ - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que não haja registro de 

transferência do veículo, comprovada a alienação, o antigo proprietário 

não é responsável pelos danos resultantes de acidente que envolva o 

veículo alienado. Precedente do STJ.” (TJ-MT - APL: 

00245881920108110041 72111/2013, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 11/09/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 16/09/2013) Em sendo assim, ACOLHO a alegação de 

ilegitimidade passiva de Maria Francisca Simpioni. Em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno os autores no pagamento de honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, 

restando a execução de tal verba suspensa por 5 (cinco) anos, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Ademais, compulsando os autos, 

verifica-se que não existem outras matérias preliminares a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da 

demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é 

necessário que o julgador: ( i ) resolva as questões processuais 

pendentes, se houver; ( ii ) delimite as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

( iii ) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; ( iv ) 

delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e ( v ) 

designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Em assim 

sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem 

analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e 

FIXO como pontos controvertidos da lide ( i ) a conduta protagonizada pelo 

requerido; ( ii ) a existência de culpa na ação do requerido, evidenciada 

pela negligência, imperícia ou imprudência; ( iii ) os danos materiais 

provocados aos autores em razão das avarias acarretaras ao veículo; ( vi 

) a quantificação dos danos materiais; ( v ) a ocorrência de danos morais 

em desfavor dos autores e a mensuração monetária para a devida 
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compensação. Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a produção de 

prova oral, consistente na colheita do depoimento das testemunhas 

oportunamente arroladas. Por consequência, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual 

seja, dia 25 de março de 2020, às 16h30min, a ser realizada perante este 

Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda. Ademais, na 

forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes 

o prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas. ADVIRTAM-SE as partes que a intimação das testemunhas 

é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do 

juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). RETIFIQUE-SE o 

registro da presente ação judicial, para o fim de excluir Maria Francisca 

Simpioni do polo passivo. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e 

Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004054-09.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REU: E M DE MOURA - ME Vistos. 

De partida, INDEFIRO o pedido de arresto dos bens do executado, uma vez 

que apesar de alegar que o mesmo ostenta dívidas com outros credores, 

a parte exequente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto 

a demonstrar que o executado vem praticando atos de dissipação do 

patrimônio para lesar seus credores, deixando, assim, de demonstrar o 

“periculum in mora”, exigência expressa do art. 300, “caput”, do NCPC. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

MAJORADA (CP, ART. 168, § 1º, III)- MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - DECISÃO DE INDEFERIMENTO - RECURSO 

CONTRA A REJEIÇÃO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE 

AUTORIA COMPROVADOS - REQUISITO DO FUMUS COMISSI DELICTI 

PREENCHIDO - AUSÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE PROVA DE 

DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO POR PARTE DO ACUSADO NA DEMANDA 

ORIGINÁRIA - PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO - MEDIDA 

ASSECURATÓRIA INCABÍVEL. A ausência de provas a respeito da 

dissipação do patrimônio do réu deita por terra o "periculum in mora", 

exigível para o deferimento da tutela judicial do arresto criminal, não sendo 

hábil para isso a mera alegação de que a medida constritiva se faz 

necessária para a prevenção do possível esvaziamento do patrimônio pelo 

acusado.  RECURSO DESPROVIDO.  (TJ-SC -  APR: 

00004598420148240028 Içara 0000459-84.2014.8.24.0028, Relator: Luiz 

Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 30/08/2018, Quarta Câmara 

Criminal) Outrossim, CITE-SE a parte executada, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena 

de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o prazo para pagamento 

e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, 

bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do 

NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de justiça não 

encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder na forma do 

artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002051-81.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Onofre Benedito Rodrigues Réu (é, s): Banco Itaú BMG Consignado S/A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PRETENSÃO DE DANO 

MORAL E REPETIÇÃO INDÉBITO movida por ONOFRE BENEDITO 

RODRIGUES contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Emerge da 

peça vestibular que tem sido debitado mensalmente de seu benefício 

valores, o que relata serem indevidos. Em razão disso, pugnou pela 

concessão da tutela de urgência, visando à suspensão do desconto em 

seu benefício previdenciário e, após, confirmando-se quando do 

julgamento do mérito. Por fim, requereu a condenação da demandada ao 

pagamento de danos morais, bem como a restituição, em dobro, dos 

valores até então descontados, além dos ônus de sucumbência. Carreou 

aos autos os documentos de Ids: 21102760 a 21102778. Recebida a inicial 

no Id: 21133165, deferiu-se a tutela antecipatória, bem como determinou a 

citação da requerida. Realizada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera, conforme termo anexado no Id: 23365302. Em seguida, a 

contestação veio ao Id: 24199646, oportunidade em que a requerida 

manifestou-se tão somente em relação ao mérito da demanda. 

Carrearam-se documentos. A impugnação à contestação apresentada no 

Id: 25384322, refutou os termos da contestação e pugnou pela realização 

da prova pericial, a fim de constatar a autenticidade ou falsidade da 

assinatura do requerente no contrato. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, 

não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos 

pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela 

falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Em 

assim sendo, consoante disposto no art. 357 do NCPC, DECLARO o feito 

saneado, remetendo-o à fase instrutória. Deste modo, FIXO como ponto 

controvertido a autenticidade da assinatura lançada no contrato de Id: 

21102778. NOMEIO como perito em grafotécnica nos autos o Dr. Emiliano 

Mendonça Silva, com endereço na Av. Manoel José de Arruda, 3300, 

Cond. Res. Beira Rio – Porto, Cuiabá/MT, telefone: (065) 8121-4041, e-mail: 

emilianomsilva@gmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, nos termos 

dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. PROCEDA-SE a 

intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos, 
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indiquem assistente técnico ou se manifestem sobre eventual impedimento 

ou suspeição, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, 

do Código de Processo Civil). INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à nomeação ou 

apresente pedido de escusa devidamente fundamentada (art. 467, 

“caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o 

encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não 

se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Aprazada a 

realização da perícia, INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2º, do NCPC). Outrossim, OFICIE-SE ao 

Banco Panamericano S/A, com endereço na Av. Paulista, nº. 1.374, 12º 

andar, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01310-100, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informe a existência de eventual portabilidade de crédito 

efetivada por ONOFRE BENEDITO RODRIGUES, CPF 007.102.561-83, no 

valor de R$ 7.905,06 (sete mil, novecentos e cinco reais e seis centavos), 

em favor do Banco Itaú Consignado S/A, em 27 de novembro de 2018. 

INTIMEM-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002134-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002134-97.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ELISEU FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ELISEU FERREIRA DE 

LIMA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, aduzindo, em apertada síntese, que teve indevidamente 

suspenso o fornecimento de energia em sua residência, situação que lhe 

causou dano moral. Juntou documentos de Id 21223445 - Pág. 1 a Id 

21223476 - Pág. 3. Com o recebimento da inicial, deferiu-se os benefícios 

da assistência judiciária gratuita e se aprazou data para a realização de 

audiência de conciliação, consoante decisão de Id 21229119. A ré 

ofereceu contestação em Id 25468033, rebatendo a matéria que constitui o 

mérito da causa. Juntou documentos de Id 25468034 - Pág. 1 a Id 

25468035 - Pág. 1. Com vistas dos autos, o autor pugnou pela prolação de 

decisão saneadora, conforme Id 26802774. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório, fundamento e decido. Considerando a inexistência de matéria 

preliminar, passo a sanear o feito. De proêmio, considerando que o autor 

formulou pedido de inversão do ônus probatório na inicial, passo a 

analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do 

Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova “ope judicis” 

e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da 

legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus da prova 

“ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o 

consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante destacar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, na 

medida em que o autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela 

fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se 

facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas 

alegações ou no caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que 

o consumidor não possui condições técnicas necessárias para 

demonstrar suas alegações. Em outros termos, tecnicamente, não há 

como o autor comprovar que a medição do seu consumo de água foi feita 

de forma incorreta. Sobre a matéria, é o entendimento da jurisprudência: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

COBRANÇA. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. REVISÃO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO E DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO RETIDO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. VERIFICAÇÃO. VALOR 

APARENTEMENTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE COM A 

MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO OPE JUDICIS (ART. 6º, VIII, DO 

CDC). DEFERIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO. SENTNEÇA 

CASSADA. 1. O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, traz a 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer tanto em caso de verossimilhança de suas alegações quanto 

no caso de hipossuficiência. 2. No caso em tela, verifica-se que não há 

como o consumidor demonstrar tecnicamente que a mediação de seu 

consumo de água foi feita de forma incorreta. Por esse motivo, fica 

evidente sua caracterização como parte hipossuficiente na relação de 

consumo, o que justifica a inversão do ônus da prova em desfavor da 

CAESB. 3. Na hipótese, havendo entendimento pela aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) e malgrado a aludida parte consumidora 

tenha requerido a inversão do ônus probatório, por não ter condições 

financeiras ou técnicas para comprovar o alegado, ou, subsidiariamente, a 

produção de prova pericial, o juízo de origem optou por indeferir os 

requerimentos correspondentes e julgar antecipadamente a lide, porém 

consignando que a autora não teria se desincumbido do seu encargo 

probatório. Dessa forma, data venia, agiu em error in procedendo. 4. 

Verificada a ocorrência de error in procedendo, a sentença deve ser 

anulada a fim de que o processo possa ser saneado, reabrindo-se a fase 

instrutória em vista do presente deferimento de inversão do encargo 

probatório em favor da consumidora, oportunizando-se às partes a 

produção de outras provas, além das já acostadas aos autos, 

obstando-se a ocorrência de cerceamento de defesa e dando maior 

certeza aos envolvidos sobre seus encargos processuais. 5. AGRAVO 

RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJDF. APC 

20120110289384 DF 0001952-71.2012.8.07.0018, Órgão julgador: 3ª 

Turma Cível, Publicação: DJE 29/09/2014, pág. 155, Julgamento 24 de 

setembro de 2014, Rlator: Alefu Machado)”. Por tais razões, exsurge a 

hipossuficiência técnica do autor, na relação jurídica processual, 

viabilizando-se a inversão do ônus da prova. Ademais, compulsando os 

autos, verifica-se que não existem outras matérias preliminares a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da 

demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é 

necessário que o julgador: ( i ) resolva as questões processuais 

pendentes, se houver; ( ii ) delimite as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

( iii ) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; ( iv ) 

delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e ( v ) 

designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Em assim 

sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem 

analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e 

FIXO como pontos controvertidos da lide ( i ) a suspensão indevida do 

fornecimento de energia na residência do autor; ( ii ) a ausência de 

reestabelecimento do serviço; ( iii ) a provocação de dano moral ao autor e 

sua mensuração. Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a produção 

de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal do autor (art. 

385, “caput”, parte final, do NCPC) e das testemunhas oportunamente 

arroladas. Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 25 

de março de 2020, às 17h15min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda. Ademais, na forma do 

art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo 

de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo 

depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. 

ADVIRTAM-SE as partes que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE 

o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 
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Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003132-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA NOVO HORIZONTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SIMAO ORDONHO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003132-65.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

INCORPORADORA NOVO HORIZONTE LTDA REU: EDIVALDO SIMAO 

ORDONHO Vistos. Considerando a convenção das partes acerca da 

suspensão da marcha do processo, SOBRESTO seu trâmite por seis 

meses, nos termos do art. 313, inciso II, § 4º, do NCPC. Com o término do 

período de suspensão, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que requeira o que entender pertinente. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003385-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003385-53.2019.8.11.0013. AUTOR(A): J. 

M. P. R. REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO RECLUSÃO ajuizada por J. M. P. 

R., devidamente qualificada e representada por sua genitora, em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. A inicial se fez 

acompanhar dos documentos de Id. 25080159 - Pág. 1 a Id. 25080159 - 

Pág. 19. O réu foi devidamente citado e apresentou contestação em Id. 

26764239, tempestivamente. A parte autora, por sua vez, trouxe aos 

autos a réplica de Id. 27268716. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos, pela 

natureza do direito em litígio, verifico ser improvável a obtenção de 

conciliação, além de que as partes não se manifestaram neste sentido. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo art. 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Em assim sendo, a 

contestação de Id. 26764239 não suscitou qualquer questão preliminar a 

ser analisada nesta oportunidade, motivo pelo qual DECLARO saneado o 

processo, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como ponto controvertido 

da lide: o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de 

economia familiar, por parte do genitor da autora. No que tange à questão 

alusiva às provas a serem produzidas, considero, em um primeiro 

momento, que a prova oral se consolida como mecanismo decisivo 

tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova. DESIGNO o dia 10 de março de 2020, às 

15h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Em observância 

ao disposto no art. 385 do NCPC, DETERMINO a expedição de carta 

precatória para à Comarca de Mozarlândia, Estado de Goiás, com a 

finalidade de colher o depoimento pessoal Lázaro Vieira Rodrigues, para 

aferir sua qualidade de trabalhador rural no período imediatamente anterior 

ao seu recolhimento ao cárcere. Por fim, ADVIRTA-SE às partes que a 

intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas admitindo-se a 

intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 

5º, do NCPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário para a profícua 

realização do ato aprazado. Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000008-40.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERINO JOSE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000008-40.2020.8.11.0013 Autor (a, s): 

Banco GMAC S/A Réu (é, s): Silverino Jose Alves Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida pelo BANCO GMAC S/A 

contra SILVERINO JOSE ALVES, sob a alegação de que celebrou com a 

parte requerida um contrato de financiamento, que seria pago em 36 (trinta 

e seis) prestações de R$ 728,11 (setecentos e vinte e oito reais e onze 

centavos). Afirma que o veículo adquirido é da marca Chevrolet, Modelo: 

ONIX 1.4L LTZ MT/AT, Chassi: 9BGKT48R0FG432560, Placa: 

QBX8046/MT, Renavam: 01060892020, Branco, ano/modelo: 2015/2015. 

Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o 

pagamento da prestação com vencimento a partir de 13/06/2017, o que 

deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, importando de forma 

atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 10.921,65 (dez mil, 

novecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos). Em arremate, 

asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da 

mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que não foi entregue no 

endereço do contrato pelo fato do endereço ser insuficiente, oportunidade 

pela qual o autor carreou aos autos o instrumento de protesto, pugnando 

pela concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. Determinada a emenda da 

inicial, o autor atendeu ao chamado judicial no Id: 27932868. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

RECEBO a manifestação de Id: 27932868 como emenda a inicial. Assim, 

passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

Paulo Restife Neto encerra imediata declaratividade e constitutividade por 

proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, “in verbis”: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º 

do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostado no Id: 27783925 demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o deferimento da liminar 

pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 
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do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (“vide” Id: 

27783928). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

Chevrolet, Modelo: ONIX 1.4L LTZ MT/AT, Chassi: 9BGKT48R0FG432560, 

Placa: QBX8046/MT, Renavam: 01060892020, Prata, ano/modelo: 

2015/2015. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE 

os representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento deste, deverá 

a parte devedora entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002334-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PADOVEZI OAB - SP131921 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS PERES FILHO OAB - SP383308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002334-07.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. EDSON FERREIRA DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA 

contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, 

alega o requerente que teve seu nome indevidamente utilizado para a 

constituição de pessoa jurídica e para a aquisição de veículo automotor. 

Em consequência disso, o autor teve seu nome protestado pelo Estado de 

Mato Grosso em razão de tributos que têm como fatos geradores a 

propriedade do veículo automotor e a pessoa jurídica na qual figura como 

sócio. Ao final, o autor requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência para ter seu nome excluído dos cadastros de maus pagadores, 

e, ao final, ser declarada a inexistência da obrigação tributária e a 

condenação do requerido à compensação monetária pelos danos morais 

sofridos. Juntou os documentos de Id. 21794711 a Id. 21794732. Prolatada 

decisão em Id. 21848961, declarou-se a incompetência da Segunda Vara 

da Comarca de Pontes e Lacerda e se determinou a remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posteriormente, o requerido 

apresentou contestação em Id. 24835741, impugnando o valor atribuído à 

causa e arguindo a incompetência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda para o processamento 

e julgamento do feito. Na sequência dos atos processuais o autor 

apresentou réplica em Id. 25686527. Por fim, a impugnação ao valor da 

causa foi acolhida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

reconhecendo, consequentemente, sua incompetência e determinando a 

remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda. É a suma do necessário. Fundamento e decido. De partida, alega 

o requerido ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que não foi o responsável pelo procedimento 

supostamente fraudulento que culminou com a criação da pessoa jurídica 

geradora dos tributos que se pretende anular, nem tão pouco do registro 

dos documentos de propriedade do veículo automotor. Afirma, que na 

realidade o legitimado para figurar no polo passivo desta demanda judicial 

seria a autarquia responsável pelos registros dos documentos 

supostamente fraudulentos, ou seja, a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso (JUCEMAT). É certo que a JUCEMAT é autarquia, dotadas de 

personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, dotada, portanto, de capacidade processual para 

ser parte, nos termos da Lei Estadual nº. 2.858 de 09 de outubro de 1968. 

Apesar de o autor requerer a declaração de inexistência dos créditos 

tributários cujos fatos geradores originarem-se da criação de pessoa 
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jurídica e da propriedade de veículo automotor, por meio de atos 

fraudulentos, o requerido limitou-se a efetivar os lançamentos tributários 

de ofício de acordo com os registros constantes da Secretaria de Estado 

de Fazenda de Mato Grosso. Portanto, como a verificação da 

inexigibilidade dos tributos que originaram os protestos do nome do autor, 

necessariamente deve ser precedida da constatação de eventual de 

falsidade dos documentos utilizados para a criação da pessoa jurídica que 

deu origem aos tributos, a inclusão da JUCEMAT no polo passivo da 

presente ação judicial é medida inarredável por se tratar de litisconsórcio 

necessário, “ex vi” do art. 114 do NCPC. Outrossim, como há pedido de 

declaração de inexigibilidade de tributos estaduais, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Diante do exposto, 

DETERMINO que o autor promova a emenda da inicial para incluir a 

JUCEMAT no polo passivo, dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 115, parágrafo único, do NCPC. Com a 

emenda da inicial, PROMOVA-SE a citação da JUCEMAT. INTIMEM-SE. 

Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002472-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002472-71.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDEMAR LEITE DA SILVA REU: BANCO FINASA S/A. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c 

INDENIZATÓRIA e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por EDEMAR 

LEITE DA SILVA contra BANCO FINASA S/A. Emerge da peça vestibular 

que a parte requerente teve seu nome incluído junto aos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência de inscrição realizada pela parte 

requerida. Informou que “(...) jamais firmou qualquer tipo de contrato com 

tal instituição financeira, tendo inclusive sido indicado endereço diverso do 

residente pelo Requerente no referido contrato (...)” Em razão disso, 

pugnou pela concessão da tutela de urgência de natureza antecipação 

visando compelir a parte requerida a proceder à exclusão de seu nome da 

entidade de caráter público e, após, confirmando-se quando do julgamento 

do mérito. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a 

condenação da demandada ao pagamento de danos morais, além dos 

ônus de sucumbência. Carreou aos autos os documentos de ID 22096091 

a ID 22096097. Em decisão de ID 22103372, deferiu-se o pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que 

a requerida excluísse o nome do autor dos cadastros de proteção ao 

crédito. Citada, a parte requerida apresentou contestação refutando os 

fatos narrados na exordial e apresentado documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De partida, cumpre esclarecer que o autor 

enquadra-se da condição de “consumidor por equiparação”. Isto quer 

dizer que apesar de alegar que nunca manteve qualquer negócio jurídico 

com a requerida, supostamente suportou danos decorrentes da atividade 

empresarial desenvolvida pela ré. Em sendo assim, segundo dicção do art. 

17 do CDC, o autor é considerado consumidor, aplicando-se, em seu 

favor, o benefício a inversão do ônus da prova. Deste modo, INVERTO o 

ônus probatório, nos moldes preconizados pelo art. 6º, VIII, da Lei nº. 

8.078/1990. No mais, não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória. FIXO 

como pontos controvertidos ( i ) a autoria das assinaturas apostas nos 

contratos de abertura de crédito para financiamento de bens e/ou 

serviços de Id. 25617017 - Pág. 1 a Id. 25617017 - Pág. 4; ( ii ) provocação 

de dano moral no autor e sua mensuração. Para o deslinde da celeuma ora 

posto, DEFIRO tão somente a realização de prova pericial, consistente em 

exame grafotécnico para se aferir a veracidade da assinatura aposta no 

contrato de mútuo juntado aos autos. Para tanto, NOMEIO como perito em 

grafotécnica nos autos o Dr. Emiliano Mendonça Silva, com endereço na 

Av. Manoel José de Arruda, 3300, Cond. Res. Beira Rio – Porto, 

Cuiabá/MT, telefone: (065) 8121-4041, e-mail: emilianomsilva@gmail.com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do 

NCPC). ARBITRO os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os 

quais serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte 

requerente, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste 

sucumbente ao término do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da 

Resolução 127/2011/CNJ. INTIME-SE o perito, por meio de ligação 

telefônica ou e-mail, para que manifeste aceitação do “munus” público. 

Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento 

de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito 

que tramita sob segredo de justiça. Na sequência, proceda-se a intimação 

das partes para que se manifestem em 5 (cinco) dias acerca da proposta 

de honorários (art. 465, §3º, CPC), e, caso queiram, apresentem quesitos 

e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 465, § 1º, 

do Código de Processo Civil). Após, INTIME-SE o perito para apresentar o 

resultado final do trabalho pericial em 30 (trinta) dias. APRESENTADO o 

laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, 

via DJE, para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por 

fim, à conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003427-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BATISTA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003427-05.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

JORGE LUIZ BATISTA SILVEIRA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. 

Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, 

e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais 

devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 

inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, 

ente político equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta 

Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 
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distância aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, implicando ainda em 

gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) 

Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte requerente o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001902-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

CLEZIA CAETANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001902-91.2019.8.11.0011 Exequente 

(s): Alessandro Fabricio Lio Penarol Executado (a, s): Carlos Alberto da 

Silva Executado (a, s): Clezia Caetano da Silva Vistos. I – a) DEFIRO o 

pedido de penhora “on-line” postulado no Id: 24172423, no montante de R$ 

66.664,89 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 

oitenta e nove centavos), conforme cálculo de atualização acostado no Id: 

27244786; sobre os CPFs de nº 798.513.711-49 e 755.932.382-00; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (art. 477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos duas tarja de cor 

preta (art. 1.372, IV, da CNGC). V – Cumpridas as diligências e não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002563-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILHA NEVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002563-98.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

PETRONILHA NEVES DA CRUZ. RÉU: JOSÉ BATISTA DA SILVA. Vistos. 

PETRONILHA NEVES DA CRUZ ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO em 

desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, narra a requerente que, quando do 

falecimento de José Batista da Silva, no ano de 1999, ficou na posse do 

imóvel matriculado sob n.º 8.483 junto ao registro de imóveis desta 

comarca. Que até os dias atuais reside neste imóvel juntamente com sua 

filha, realizando no decorrer dos anos inúmeras reformas e benfeitorias. 

Por tais razões, ajuizou a presente ação requerendo que seja declarada 

adquirida, mediante usucapião, a propriedade do imóvel em questão. 

Juntou os documentos de ID n.º 16276522 a 16276832. Após o despacho 

inicial, o Município de Pontes e Lacerda manifestou desinteresse na área 

usucapienda (ID n.º 18490189). No mesmo sentido manifestou-se a União 

(ID n.º 21362537). De outro lado, o Estado de Mato Grosso carreou 

manifestação em ID n.º 18778886. Devidamente citado, por intermédio da 

inventariante, o requerido apresentou contestação em ID n.º 19766402, 

oportunidade em que preliminarmente arguiu prejudiciais de mérito, sendo a 

primeira sobre a inépcia da inicial, e a segunda de ilegitimidade passiva do 

espólio. Em ID n.º 22766435 jungiu-se aos autos a partilha dos bens do 

espólio requerido, realizada nos autos de n.º 2044-73.2000.811.0013, 

código 9370, que tramitou na Primeira Vara Cível desta Comarca. Logo 

depois, o requerido trouxe em ID n.º 23794781 a sentença homologatória 

da partilha, proferida naqueles autos, reiterando o pedido de acolhimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva do espólio. Por fim, a autora trouxe 

manifestação em ID n.º 24602973 requerendo pela rejeição das 

preliminares arguidas pelo requerido, bem como pela produção de provas. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Decido. O requerido em sua peça contestatória, inicialmente requereu a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, arguindo ser a exordial inepta 

por não individualizar o imóvel em litígio. Todavia, não merece prosperar a 

tese do réu, já que a petição inicial trouxe informações suficientes e 

capazes de identificar o imóvel, qual seja, lote 6, quadra 167, localizado na 

Avenida Minas Gerais, n.º 272, com número de matrícula 8.483 no RGI de 

Pontes e Lacerda/MT. Além disso, trouxe cópia da matrícula (ID n.º 

16276734), e o memorial descritivo do imóvel (ID n.º 16276734), 

documentos estes suficientes para a propositura da presente demanda, 

de modo que, em razão do exposto, RECHAÇO a preliminar de inépcia da 

inicial. De outro lado, no que toca a ilegitimidade passiva do Espólio, 

assiste razão ao requerido, pois, como restou comprovado pelo requerido, 
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o processo de inventário dos bens deixados pelo falecimento de José 

Batista da Silva já se findou, de modo que a partilha foi homologada, sendo 

os herdeiros contemplados com os respectivos quinhões, entre eles o 

imóvel em testilha. Por esta razão, o espólio é ilegítimo para figurar no polo 

passivo. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO ENCERRADO. Findado o 

processo de inventário, extingue-se a figura do espólio, de modo que são 

os sucessores do de cujus, nos moldes do formal de partilha homologado, 

os legitimados para figurar no polo passivo de ações intentadas contra o 

seu patrimônio. Recurso conhecido, e desprovido. (TJ-MG - AC: 

10301040145007001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 

10/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019). (Destaquei). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO DO INVENTARIANTE - 

PROCESSO DE INVENTÁRIO FINDO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 

PARTILHA TRANSITADO EM JULGADO - ARTIGO 1991, DO CC - 

NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS PARA 

HABILITAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1055, DO CPC - RECURSO 

PROVIDO. O inventariante representa o espólio, ativa e passivamente, 

somente até o momento da partilha. Estando o processo de inventário 

findo com a homologação da partilha, faz-se necessária a citação de 

todos os herdeiros para que se habilitem, uma vez que estes passam a 

ser responsáveis pela dívida na proporção de suas heranças. (TJ-PR - AI: 

4861018 PR 0486101-8, Relator: Renato Braga Bettega, Data de 

Julgamento: 22/07/2008, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7669). 

(Destaquei). Deste modo, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do 

Espólio de José Batista da Silva. Por consequência e, com fundamento no 

art. 338 do NCPC, INTIME-SE a autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a inclusão dos herdeiros de José Batista da Silva no 

polo passivo da ação, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito, nos moldes do art. 485, VI, do NCPC. No mesmo prazo encimado, 

deverá a autora trazer o rol dos confinantes e seus endereços, a fim de 

viabilizar a citação, conforme prevê o art. 246, §3º, do NCPC. INTIME-SE o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT que patrocina os interesses da 

autora. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002834-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002834-73.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

MARLENE ANDRANDE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Em ID n.º 

24561704 o médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel foi nomeado como 

perito. Consequentemente, arbitrou-se honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais). As razões do arbitramento no valor acima 

restaram expressas na decisão, constando que “o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448 Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz com que o ‘expert’ percorra a distância 

aproximada de 896 Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros”. Por certo, os honorários 

periciais devem ser fixados respeitando-se o princípio da razoabilidade e 

da proporcionalidade, levando-se em conta a natureza, a complexidade e 

o tempo demandado para a realização do laudo pericial. Deste modo, os 

honorários fixados na decisão não são exorbitantes como procura 

demonstrar o INSS. Neste sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO 

DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO 

AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DESCABIDA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

–ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 

41-A DA LEI 8213/1991 – HONORÁRIOS – ART. 20, § 4º DO CPC – 

RECURSO DO INSS DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Os honorários periciais devem ser adequados e suficientes 

para remunerar o trabalho do expert judicial, seguindo o princípio da 

razoabilidade. Valoração da perícia de acordo com sua qualidade e 

extensão. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, 

quando não houver requerimento administrativo para concessão do 

benefício de auxílio-doença, deve ser a partir da data da citação, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Honorários 

advocatícios fixados nos termos do art. 20, § 4º do CPC. A correção 

monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao 

consumidor – INPC, haja vista a previsão expressa contida no artigo 41-A 

da Lei 8213/1991, ou seja, deve-se aplicar o princípio da especialidade (a 

norma especial prevalece, no seu âmbito restrito de atuação, sobre a 

norma geral em sentido contrário). (TJ-MT - APL: 00219313620128110041 

163519/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/04/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 19/05/2017). Pelos motivos expostos, INDEFIRO a 

impugnação de ID n.º 25604634 e, por consequência, MANTENHO na 

íntegra a decisão de ID n.º 24561704. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001721-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI RUFATTO (AUTOR(A))

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

BRUNO SOUZA OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001721-21.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA. AUTOR (A): IVONEI RUFATTO. RÉU: 

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA. RÉU: BRUNO SOUZA OLIVEIRA. Vistos. 

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que não há nos autos 

instrumento procuratório outorgado pelo requerido Bruno Souza de 

Oliveira em favor do causídico que o representa (ID n.º 22777859). 

Portanto, nos termos do art. 76, “caput”, do NCPC, SUSPENDO o processo 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, a irregularidade da 

representação da parte seja sanada, juntando-se aos autos o devido 

instrumento procuratório, sob pena de lhe ser decretada a revelia, 

conforme prevê o inciso II do artigo acima mencionado. Após, à conclusão. 

INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003369-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRM (REU)

R. DE ANDRADE KELM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2336 de 2710



Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003369-02.2019.8.11.0013. AUTOR: 

DIEGO PEREIRA DA SILVA. RÉU: CENTRO MÉDICO INTEGRADO VALE DO 

GUAPORÉ. RÉU: CESAR AUGUSTO RODRIGUES. Vistos. Inicialmente, 

RECEBO a petição de ID n.º 25109410 como emenda à inicial. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 10 de março de 2020, 

às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002509-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002509-98.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

PEDRO ALVES CAVALCANTE REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. PEDRO ALVES CAVALCANTE, 

ajuizaram AÇÃO DE COBRANÇA contra ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em apertada síntese, que 

custeou a construção de rede de transmissão de energia, a qual fora 

posteriormente incorporada pela requerida. Diante disso, pugna pela 

restituição do valor desembolsado. Juntou documentos de Id 22171483 - 

Pág. 15 a Id 22171487 - Pág. 3. Com o recebimento da inicial, inverteu-se o 

ônus da prova (Id. 22199619). A ré ofereceu contestação em Id 

23573306, oferecendo impugnação ao pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita e alegando, preliminarmente, a ocorrência de 

prescrição da pretensão do autor, além de rebater os argumentos do 

mérito da causa. Juntou documentos de Id 23573307 - Pág. 1 a Id 

23573311 - Pág. 4. Com vistas dos autos, o autor ofertou réplica a 

contestação em Id 25494386. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Argumentou a parte requerida, 

ainda, que a parte requerente não faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, mas deixou de trazer aos autos qualquer elemento de prova de 

suas alegações. Deste modo, deve prevalecer a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte autora, 

“ex vi” do art. 99, §3º, do NCPC. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO 

AUTOR. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial firmado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o prazo trienal para que a 

pessoa que teve rede de distribuição de energia elétrica erigida às suas 

expensas pleitear a restituição dos valores empregados na construção, 

inicia-se a partir do momento em que tem ciência da incorporação de seu 

patrimônio ao da concessionária de serviço público. Nesse sentido, trago 

à baila a ementa dos seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO 

BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – 

PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – 

RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 

O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores 

custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir 

da sua incorporação ao patrimônio da concessionária. É devido o 

ressarcimento da quantia despendida pelo consumidor com a expansão de 

rede elétrica, sobretudo quando o projeto elaborado foi aprovado pela 

empresa de energia. (N.U 1002568-23.2018.8.11.0013, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, 

Publicado no DJE 26/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL CUSTEADAS PELO AUTOR – REDE PARTICULAR – 

RESSARCIMENTO – PRAZO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – MÉRITO - PRAZO CERTO PARA 

PAGAMENTO – NOVA LEGISLAÇÃO EDITADA E PUBLICADA DEPOIS DE 

ESGOTADO O PRAZO ANTERIORMENTE ESTABELECIDO – OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CARACTERIZADA – RESSARCIMENTO - VALOR DEVIDO – 

MÉTODO DE APURAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO 

CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As concessionárias têm o 

dever de incorporarem as redes elétricas particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente, sendo que o prazo prescricional 

para o ressarcimento dos valores despendido para construção da obra, 

passa a fluir a partir do momento em que a rede elétrica é retirada da 

esfera patrimonial do seu proprietário, ou seja, é incorporada ao patrimônio 

da concessionária. 2. Na hipótese, não pode a ré/apelante valer-se de 

nova normativa, que prorrogou o prazo de universalização (para o ano de 

2022), para se eximir de sua obrigação de incorporar e, por 

consequência, restituir ao autor/apelado a quantia por este despendida 

para construção da rede elétrica, a ser integralizada ao patrimônio da 

concessionária, tendo em vista que a legislação vigente, que dispõe 

acerca do prazo final para universalização do acesso e uso de e energia 

elétrica, foi editado e publicado depois de findo o prazo anterior, quando já 

estava garantido o direito do autor/apelado. 3. No tocante ao valor a ser 

restituído ao autor/apelado, observa-se que a ré/apelante incorreu em 

inovação recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida.4. 

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão 

objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e 

discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de 

evitar a supressão de instância. (N.U 0004473-17.2017.8.11.0013, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, 

Publicado no DJE 27/05/2019) Nessa linha concatenada de raciocínio, 

compulsando-se os elementos de prova engendrados aos autos, 

verifica-se que a incorporação da rede de transmissão de energia ao 

patrimônio da requerida ocorreu em data posterior ao pagamento 

administrativo, ocorrido em 12 de agosto de 2019, conforme documento de 

Id. 23573311 - Pág. 1. Isto porque, em referido documento lê-se: “3.1 - Fica 

autorizada pelo PROPRIETÁRIO a incorporação da rede de energia elétrica 

acima citada pela CONCESSIONÁRIA, que assumirá sua manutenção a 

partir da data da incorporação, que não necessariamente coincidirá com a 
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data da restituição de valores, de que trata a cláusula 2.” Desta maneira, a 

despeito de não mencionar a data específica da incorporação, através da 

leitura da cláusula 3.1 do contrato de Id. 23573311 conclui-se que a rede 

de eletrificação foi incorporada ao patrimônio da requerida em momento 

posterior ao pagamento da indenização à parte autora, ou seja, depois de 

12 de agosto de 2019. Desta maneira, como a presente demanda judicial 

foi aforada em 30 de julho de 2019, não há que se falar em prescrição da 

pretensão do autor. Logo, RECHAÇO a alegação de prescrição. Ademais, 

compulsando os autos, verifica-se que não existem outras matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 

357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões 

processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória. Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da 

celeuma, a produção de prova pericial, a única que se mostra 

imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos 

controvertidos. DELIMITO, outrossim, como questão controversa a 

comprovação e extensão do prejuízo de ordem material experimentado 

pelo autor. Ademais, tendo em vista a especialidade técnica necessária à 

realização dos trabalhos, nomeio para a realização da perícia a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu procurador legal, 

com endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput, ambos do NCPC). INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar 

fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, NCPC). No caso de 

aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do 

art. 465, §2º, I, do NCPC, o qual deverá ser suportado de maneira 

igualitária entre as partes (art. 95, “caput”, do NCPC), sendo a do autor 

custeada pelo Estado de Mato Grosso, destacando-se que falta de 

pagamento importará na perda da faculdade de produção da prova e 

julgamento do processo no estado que se encontra aos olhos da 

disposição do inc. I e II do art. 373 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, §3º, do NCPC. Havendo aceitação da 

proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os 

autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas 

deliberações. PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil). Caso seja 

requerido pelos “experts”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de 

cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que 

tramita sob segredo de justiça. Aprazada a realização do exame, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

(art. 466, §2º, do NCPC). FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo pericial. Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, 

por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001240-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MS3592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON FABIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT12737-O (ADVOGADO(A))

CELIA REGINA SCARCELLI OAB - 365.558.781-34 (REPRESENTANTE)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001240-58.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA. REQUERIDO: ROMILTON FÁBIO 

FERNANDES. Vistos. JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E PEDIDO ALTERNATIVO DE USUCAPIÃO contra ESPÓLIO DE 

ROMILTON FABIO FERNANDES, representado por sua inventariante Célia 

Regina Scarcelli, todos devidamente qualificados. Aduz a inicial, em 

síntese, que em 3 de novembro de 2003 o requerente adquiriu de Romilton 

Fábio Fernandes, através de procuração à José Henrique Coelho e Paula, 

a propriedade rural “Fazenda Tucunaré”. Continua narrando que desde o 

ano de 2001 já detinha a posse do imóvel, realizando benfeitorias e 

pastagens para a pecuária, além de ter efetuado o pagamento de todos os 

tributos e débitos incidentes sobre a propriedade. A despeito de o 

vendedor – Romilton – se comprometer, a qualquer tempo, a outorgar a 

escritura pública em favor do autor, em decorrência da boa relação que 

mantinham, postergou a regularização, não tendo o autor exigido o 

cumprimento da obrigação por parte do vendedor. Acontece que, 

conforme narrado, Romilton veio a falecer em 11 de novembro de 2012, e 

os herdeiros do falecido, quando da propositura do inventário para a 

partilha dos bens por ele deixado, incluíram a propriedade rural em litígio no 

rol de bens do Espólio. Assevera o autor que o Espólio se nega à 

escrituração, razão pela qual propõe a presente demanda a fim de provar 

a “legalidade do contrato de compra e venda pactuado entre o Requerente 

e o falecido Sr. Romilton, para que, consequentemente, lhe seja outorgado 

a escritura do bem adquirido do de cujus, ou alternativamente, lhe 

outorgue o domínio pelo transcurso do tempo” (“sic” ID n.º 14023808, pg. 

7). Com a inicial vieram os documentos de ID n.º 14024872 a 14027118. O 

autor comprovou o recolhimento das custas e taxas processuais (ID n.º 

14129493 e 14129501). Os confinantes Leonor Maria Coelho de Paula, 

Luiz Guilherme de Noronha Neto e Maria Aparecida Teodoro Freitas, 

compareceram espontaneamente no feito, dando-se por cientes e 

manifestando-se pela concordância dos pedidos inaugurais (ID n.º 

16425971). As Fazendas Públicas manifestaram ao ID n.º 17813558 e 

18189908. Citado, o requerido trouxe contestação ao ID n.º 18708473. 

Arguiu preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, 

apresentou argumentos sobre a invalidade do negócio jurídico e 

inexistência dos requisitos para o deferimento da usucapião. Por fim, 

pleiteou pela improcedência dos pedidos e produção de provas. Carreou 

os documentos de ID n.º 18708479 a 18712280. O autor apresentou 

impugnação à contestação refutando a preliminar e a defesa de mérito. O 

último confinante foi citado (ID n.º 20014186), todavia não se manifestou 

nos autos. Assim, e por fim, vieram-me os autos conclusos. É a suma do 

necessário. Primeiramente, no tocante à preliminar de impugnação ao valor 

da causa, razão não assiste aos requeridos, vez que o pedido principal 

notadamente se refere à declaração de validade do negócio jurídico 

envolvendo a propriedade rural em litígio, que teve como valor R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor este atribuído à causa. 

Desta maneira, o valor da causa, nos moldes do art. 292, VIII, do NCPC, 

mostra-se adequado. Por tal razão, RECHAÇO a preliminar suscitada. Não 

subsistem mais questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito. Considerando não ser hipótese de julgamento 
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antecipado da lide, DEFIRO a produção de provas documental, caso 

necessário, e oral, consistente na colheita do depoimento pessoal do 

autor, do requerido (art. 385 do NCPC), bem como das testemunhas 

oportunamente arroladas. FIXO como pontos controvertidos a 

comprovação da validade do negócio jurídico realizado entre autor e 

falecido, e demonstração dos requisitos da usucapião, na forma do art. 

1.238 do Código Civil: (i) posse exercida pelo autor; (ii) lapso temporal da 

referida posse; (iii) inexistência de oposição dos proprietários, ora réus; 

(iv) e “animus domini” por parte do autor. DESIGNO o dia 24 de março de 

2020, às 15h00min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que serão colhidas as declarações do autor, 

requerido, e das testemunhas oportunamente arroladas, em observância 

ao disposto no art. 385 do NCPC. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do 

mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias 

para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Por fim, 

ADVIRTAM-SE às partes que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). INTIME-SE o autor, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos 

solicitados pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao ID n.º 

17813558. CERTIFIQUE-SE quanto à intimação da Fazenda Pública da 

União. INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário para a profícua 

realização do ato aprazado. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001167-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA DA SILVA PACHECO OAB - 018.532.191-77 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001167-86.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: G. S. B. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 

GABRIELA SILVA BARROS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Em atenção à manifestação trazida em ID n.º 26755058, 

verifica-se que a causídica que atua no feito possui mandato 

outorgando-lhe poderes para receber valores em Juízo e deles dar 

quitação (ID n.º 13847888). Assim sendo, com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado em ID n.º 26755058, e por 

consequência, DETERMINO que sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará, conforme valores de ID n.º 

26706799 e 26706802, com observância na Resolução 11/2014-TP. 

Considerando o Provimento nº. 15/2019 da CGJ, que revogou os §§3º e 4º 

do art. 450 da CNGC-Foro Judicial, consigno que a parte autora não 

necessitará de intimação pessoal sobre os valores levantados. Dessa 

forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC 

bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, de 

sorte que em face da existência de prova plena de pagamento — cujo 

proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do NCC —, a 

extinção do feito é medida que sobressai. Cumpridas tais determinações, 

considerando que esta era a única providência ainda devida pelo Juízo, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do 

pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 19 de dezembro de 2019. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001955-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001955-03.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS MARTINS. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA movido por MARIA DOS ANJOS MARTINS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Em atenção à manifestação 

trazida em ID n.º 26752008, verifica-se que a causídica que atua no feito 

possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores em Juízo e 

deles dar quitação (ID n.º 15148382). Assim sendo, com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado em ID n.º 26752008, e 

por consequência, DETERMINO que sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará, conforme valores de ID n.º 

26707319 e 26707333, com observância na Resolução 11/2014-TP. 

Considerando o Provimento nº. 15/2019 da CGJ, que revogou os §§3º e 4º 

do art. 450 da CNGC-Foro Judicial, consigno que a parte autora não 

necessitará de intimação pessoal sobre os valores levantados. Dessa 

forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC 

bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, de 

sorte que em face da existência de prova plena de pagamento — cujo 

proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do NCC —, a 

extinção do feito é medida que sobressai. Cumpridas tais determinações, 

considerando que esta era a única providência ainda devida pelo Juízo, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do 

pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 19 de dezembro de 2019. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001584-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001584-05.2019.8.11.0013. AUTORA: 

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES. RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 
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OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA contra IUNI – UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ – UNIC EDUCACIONAL LTDA., também qualificada. A autora 

afirma que iniciou, no primeiro semestre de 2012, o curso de jornalismo e 

comunicação social, o qual foi custeado 100% (cem por cento) pelo FIES. 

Já no segundo semestre do ano de 2012, a autora optou por trocar de 

curso, passando a cursar publicidade e propaganda, realizando-se a 

alteração do contrato de financiamento nº 444901655. Assim, cursou 

regularmente até o segundo semestre de 2014, e, no semestre seguinte 

(2015/1), devido a problemas de saúde, resolveu trancar o curso, 

retornando apenas no semestre seguinte (2015/2). Todavia, devido à 

necessidade de aditamento semestral para continuar seus estudos nos 

próximos semestres, a autora se dirigiu até a ré com tal finalidade, 

entretanto, por problemas no sistema da ré, não foi aditado o contrato, 

deixando esta de informar, no prazo estabelecido entre os dias 

01/06/2016 a 07/11/2016, que a autora se encontrava matriculada no 

curso. Por consequência, a autora informa ter perdido o financiamento, 

surgindo constrangimentos, dentre eles a cobrança do segundo semestre 

de 2016, e seguinte (2017/1), do curso de publicidade e propaganda, no 

valor de R$ 9.552,18 (nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e 

dezoito centavos). Após inúmeros transtornos, a autora trancou o curso 

no fim do primeiro semestre de 2017, obtendo-se êxito em retornar no dia 

25 de março de 2019, quando descobriu que o FIES havia deferido o 

aditamento do contrato para os semestres 2016/1, 2016/2 e 2017/1. Desta 

forma, as partes firmaram contrato, oportunidade pela qual a ré 

apresentou um relatório novo informando que a autora precisava concluir 

18 (dezoito) matérias para o término do curso, e, não 5 (cinco) disciplinas 

restantes que havia reprovado. Por fim, em sede de tutela de urgência, 

propugnou pela suspensão de quaisquer cobranças relativamente ao 

pagamento das mensalidades do curso, bem como que a Ré se abstenha 

de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres ao 

pagamento dos débitos em discussão nesta lide, além de bloquear os 

acessos ao Sistema da Instituição e ao Campus Universitário em todos os 

Departamentos necessários para o curso de Publicidade e Propaganda. A 

decisão inaugural deferiu a parcialmente a liminar pleiteada pela autora, 

concedendo-se a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova (id. 

20233139). Citada, a ré apresentou contestação no id. 22251548. Na, 

oportunidade afirmou que não assiste razão à autora, pois se colocou em 

uma situação financeira desfavorável que somente a ela pode ser 

atribuída. Ainda, sustentou a inexistência de ato ilícito e, 

consequentemente, a ausência dos requisitos caracterizadores da 

responsabilização civil. Enfatizou não ser o caso de inversão do ônus da 

prova, não estando presente a verossimilhança das alegações, requisito 

necessário para concessão do pleito. Por fim, requereu a improcedência 

do pedido. Na sequência, juntou documentos. Impugnação à contestação 

no id. 22817046. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. De início, considerando a ausência de matérias preliminares, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do 

processo, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. A despeito da defesa 

com alegações genéricas apresentadas pela ré, passo a análise da 

matéria de fundo. Pois bem. Os pedidos são parcialmente procedentes. A 

autora, efetivamente, se encontra vinculada juridicamente ao réu, por meio 

do contrato de prestação de serviços educacionais (id. 20177387). Deste 

modo, é fato incontroverso que a autora se encontra regularmente 

matriculada no curso de Publicidade e Propaganda, sendo beneficiada pelo 

financiamento de 100% (cem por cento) fornecido pelo FIES, consoante 

Termo Aditivo ao Contrato 444.901.655 de id. 20177290. Portanto, indevido 

é qualquer cobrança decorrente do curso, a ser pago pela autora. 

Ademais disso, a autora demonstrou que reprovou em 5 (cinco) 

disciplinas, conforme histórico escolar de id. 20177341, restantes para a 

conclusão do curso de Publicidade e Propaganda, não sendo razoável 

exigir a complementação da grade curricular com outras 18 (dezoito) para 

sua conclusão. Não bastasse tal conclusão, o documento de id. 20177373 

ainda aponta que não houve o aditamento do contrato de financiamento da 

autora em razão do decurso do prazo. Em outros termos, a 

responsabilidade recai sobre a ré, porquanto, na forma do parágrafo 

primeiro da cláusula décima terceira do contrato de id. 20177290, o 

Aditamento Simplificado será realizado na Instituição de Ensino Superior, 

não sendo a hipótese do aditamento não simplificado, o qual se dá 

diretamente à agência do Agente Financiador. Com efeito, entendo que os 

fatos constitutivos do direito da autora se encontram demonstrados, na 

forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo 

qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu 

direito. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

FIES. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. TUTELA ANTECIPADA. Autora logrou 

êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações iniciais. 

Ausência de comprovação pela Ré de que o aditamento do contrato do 

FIES devidamente solicitado pela Autora referente ao semestre cobrado 

tivesse sido cancelado. Comprovação do "periculum in mora", 

consubstanciado na iminente perda do semestre letivo em prejuízo da 

Autora. Manutenção da r. decisão recorrida. RECURSO DA RÉ NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A I :  2 0 4 0 5 9 8 4 0 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2040598-40.2015.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 15/12/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 18/12/2015)” Não obstante os transtornos vivenciados pela 

autora, o dano moral improcede. A configuração do dano moral apenas 

pode ocorrer no caso da dor, do vexame, da angústia profunda ou 

humilhação que fujam da normalidade e interfiram intensamente da esfera 

personalíssima da pessoa. O fato deve ser grave, de tal modo que o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação, ainda que em pessoas de 

sensibilidade exacerbada, não ensejam o dever de indenizar, pois não são 

considerados dano moral. Nesse sentido, Antônio Chaves: Propugnar pela 

mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento 

de que todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda 

exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, a mais suave sombra, o 

mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, 

delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem 

sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhares de 

cruzeiros.” (Tratado de Direito Civil, Ed. RT, 1985, v. 3, p. 607). Desta 

forma, o ilícito praticado deve revestir-se de relevância e gravidade, sob 

pena de colocar-se no mesmo patamar os desgostos ou incômodos 

decorrentes da convivência social com aqueles que realmente atingem a 

moral do cidadão. O ato praticado deve, portanto, atingir bens 

personalíssimos da autora, já que o mero dissabor ou desconforto não 

são aptos a ensejar o dever de indenizar. Para melhor ilustrar o autor a 

desproporção entre a gravidade dos aborrecimentos por ela descritos e 

os fatos que realmente ensejam normalmente a indenização moral, cito 

alguns exemplos de dano moral estudados pelo Exmo. Desembargador 

Yussef Said Cahali, em seu livro “Dano Moral”, 3ª. Edição, da Editora 

Revista dos Tribunais, extraídos do índice da referida publicação: “morte 

de familiares, lesão à integridade da pessoa humana, dano de deformidade 

permanente ou defeito incapacitante, dano estético grave, ofensas à 

honra, abalos de crédito ou credibilidade, dano à imagem, violação de 

privacidade ou intimidade, prisão ilegal, etc.” Os aborrecimentos 

burocráticos descritos na inicial e a necessidade de ajuizamento da ação, 

por si só, ainda que lamentáveis, não são suficientes para a indenização 

moral, caso contrário todas as demandas que ingressam em Juízo seriam 

acompanhadas de pedido de indenização moral, posto que sempre se 

originam em pretensões resistidas. No caso presente, tratou-se, na 

verdade, de mero inadimplemento contratual, o qual por si só, não gera 

indenização moral. Nesse sentido: “O inadimplemento do contrato, por si 

só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, 

mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa 

anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas 

contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro 

contratante – e normalmente o traz – trata-se, em princípio, do desconforto 

a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com 

efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber 

valores contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a 

intimidade, ressalvadas situações excepcionais” (STJ – 4.ª T. – REsp 

202.564 – Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 02.08.2001 – DJU 01.10.01 

e RSTJ 152/392). Em arremate à matéria, entendo que o simples 

descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero 

aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, exceto se a 

infração atingir a dignidade da parte, motivo pela qual o pedido 

indenizatório é improcedente. Neste sentido: “Civil. Dano Moral – O 

inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos 

patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que 

os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido” 

(STJ – 3.ª T. – REsp 201.414 – Rel. Ari Pargendler – DJU 05.02.2001” Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e, por consequência: a) 

CONDENO a ré realizar o parcelamento do débito contraído pela autora, em 
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favor desta, observando-se a forma estabelecida no contrato de 

financiamento firmado entre a autora e o FIES, quanto aos prazos e taxas 

consignadas no aludido instrumento. b) CONFIRMO a tutela antecipada 

deferida na inicial, tornando-a definitiva, para, consequentemente, 

DETERMINAR que a ré: (i) ABSTENHA-SE de cobrar e inserir o nome da 

parte autora nos cadastros de inadimplentes referentes aos débitos 

relacionados ao valor da mensalidade, objeto de garantia pelo FIES; (ii) 

FORNEÇA a relação final das matérias a serem cursadas, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo-se observar as 5 (cinco) matérias restantes para 

finalizar o curso, indicadas na exordial; (iii) ABSTENHA-SE de aplicar 

sanções pedagógicas ou administrativas à autora, relativas ao uso das 

dependências da Instituição e realização de provas; (iv) ABSTENHA-SE de 

condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres até o 

final do curso, ao pagamento dos referidos débitos aqui discutidos. Em 

decorrência do princípio da causalidade, bem como o fato de que a autora 

decaiu da parte mínima do pedido, CONDENO a ré ao pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, 

c/c art. 86, parágrafo único, do NCPC. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 7 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000630-56.2019.8.11.0013
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000630-56.2019.8.11.0013. AUTOR: 

SEBASTIÃO CELÍCIO ROSA RÉU: RENAULT DO BRASIL S.A. e SAGA 

PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Vistos. SEBASTIÃO CÉLIO 

ROSA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra RENAULT DO BRASIL S/A e 

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Em suma, o autor 

informa que adquiriu um veículo Pick-up Duster Oroch, da marca Renault, 

ano/modelo 2016, no dia 02 de agosto de 2016, junto à concessionária 

Renault em Várzea Grande, MT. Todavia, mesmo o autor realizando as 

revisões periódicas junto à ré e no prazo de garantia, seu veículo deixou 

de funcionar, sendo encaminhado para concessionária identificar o 

defeito. Em ato contínuo, a ré identificou que se encontrava rompida a 

peça denominada “correia dentada”, e, por isso, se recusou a substitui-la, 

gratuitamente, por outra nova, sob o fundamento de que o dano na peça 

foi em razão de alteração por agente externo, fato não abrangido pela 

cobertura do seguro. Assim, houve a cobrança do serviço de mão de obra 

e a substituição da peça, no valor de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e 

vinte reais). Em razão disso, requereu a condenação das rés, 

solidariamente, ao pagamento de danos morais, bem como a devolução em 

dobro da quantia paga pela realização do serviço e substituição da peça, 

ou seja, R$ 13.340,00 (treze mil, trezentos e quarenta reais). Juntou 

documentos (id. 18559397 – Pág. 1 e seguintes). A decisão inaugural foi 

proferida no id. 19345554, invertendo-se o ônus da prova. A contestação 

foi apresentada pela ré, Renault do Brasil S/A, no id. 21217681, aduzindo, 

matéria preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de que o autor 

não quantificou o dano moral pretendido a título de condenação e, por 

isso, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito. No mérito, 

impugnou, “in totum”, as teses do autor, ressaltando que o defeito da 

correia dentada, com seu rompimento, se deu em razão de alteração por 

agente externo, fato que exclui a garantia contratual. Portanto, entende 

estarem ausentes os requisitos para indenização por dano moral e, ainda, 

quanto ao pedido de repetição do indébito, propugna pela sua 

improcedência, pois o valor pago foi para substituir peça não coberta pela 

garantia contratual. Juntou documentos (id. 21217685 e seguintes). 

Impugnação à contestação no id. 21432732. Por sua vez, a corré, Saga 

Pantanal Comércio de Veículos Ltda, ofertou contestação no id. 21889102. 

Na ocasião, apresentou preliminar de ilegitimidade ativa, afirmando que o 

autor da pretensão, de acordo com as provas dos autos, notadamente as 

notas fiscais emitidas, é S. C. Rosa Cia Ltda ME, e não o demandante. 

Ainda, entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto 

é comerciante, não havendo qualquer responsabilidade solidária com a 

fabricante. Portanto, requer a extinção do processo, sem resolução do 

mérito e, também, pelo fato da petição inicial ser inepta, devido não ter sido 

quantificado o pedido de dano moral. No mérito, enfatizou a inaplicabilidade 

da inversão do ônus da prova, por se tratar o verdadeiro autor de uma 

pessoa jurídica, refutando as demais teses contidas na inicial, devendo os 

pedidos serem julgados improcedentes. Juntou documentos (id. 21889103 

e seguintes). A impugnação à contestação foi juntada no id. 22694909. E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Decido. De proêmio, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do 

processo, porquanto os elementos existentes nos autos permitem a 

resolução da controvérsia instaurada entre as partes, dispensando a 

produção de outras provas. Portanto, passo a analisar as matérias 

preliminares apresentadas pelas rés. I – DO DANO MORAL. Quanto à 

preliminar de ausência da quantificação do valor a título de dano moral, 

entendo que merece ser acolhida, pois, sem sua indicação, inepta 

encontra-se a inicial com relação a este pedido. O autor, na exordial, 

requereu a condenação das rés no pagamento de danos morais. Contudo, 

deixou de apresentar mínimas balizas para o arbitramento do “quantum” 

ressarcitório referente aos danos imateriais, limitando-se a deduzir pedido 

condenatório em valor reparatório a ser fixado por este Juízo, conforme 

indicado na exordial. Com a apresentação das contestações, houve a 

insurgência das rés, em preliminar, acerca da ausência do valor dos 

danos morais. Mesmo assim, na réplica, o autor persistiu na 

desnecessidade de indicação do valor, sob o fundamento de que poderia 

ser arbitrado pelo magistrado. No entanto, há vedação expressa nas 

novas disposições contidas no Código de Processo Civil de 2015, de 

dedução de pedido indeterminado, conforme art. 324 do NCPC. Em outros 

termos, a delimitação do valor atribuído à causa, com a indicação do 

proveito econômico pretendido pelo autor, tornou-se um dos requisitos da 

petição inicial, conforme dispõe o art. 319, inciso V, do NCPC, tendo, 

inclusive, como alicerce do valor a ser recolhido de custas iniciais. Ainda, 

o art. 292, inciso V, do mesmo diploma, determina que o valor da causa 

constará da petição inicial e em ação indenizatória, inclusive, a fundada 

em dano moral, deverá ser indicado o valor pretendido. Deste modo, 

necessária a indicação pormenorizada do valor dos danos morais 

pretendidos. Logo, não seria lícito retroagir a marcha processual à fase 

postulatória, portanto, a petição inicial merece ser reputada inepta com 

relação a este pedido, por falta de pressuposto de validade, de forma a 

ser extinto o feito, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do NCPC. Sobre o tema, é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “Ação de exibição de documentos c.c. 

indenização – Pretensão fundada no descumprimento do art. 43, § 2º, do 

CDC (notificação sobre abertura de cadastro restritivo de crédito) - 

Extinção sem julgamento do mérito – Inconformismo – Não acolhimento – 

Autora não especificou o valor da indenização moral pretendida, 

descumprindo o art. 292, V, do CPC/15 - Utilidade na exibição não 

demonstrada - Extinção com fulcro no art. 321 e 485, I, IV e VI, do CPC/15 

adequada – Sentença mantida - Recurso desprovido”. (TJSP, 8ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. S. Paulo, 15 de 

fevereiro de 2018. Desembargador Relator : Grava Brazil). “Ex positis”, a 

preliminar ora analisada deve ser acolhida para, consequentemente, 

extinguir o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de 

condenação das rés em danos morais, nos termos do art. 485, inciso I, do 

NCPC. II – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. De início, importa ressaltar que a 

relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que o 
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autor é o destinatário final dos produtos fabricados e fornecidos pelas 

rés, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor e, estas, 

por sua vez, enquadram-se da definição de fornecedor, inserta no artigo 

3º do mesmo diploma legal. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, 

independentemente de sua culpa, sobretudo devido a responsabilidade 

decorrer do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de 

produzir, distribuir e comercializar produtos ou serviços. Dessa forma, 

conclui-se que a demonstração de boa-fé no sistema consumerista não é 

capaz de elidir a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor. 

Ressalte-se que em se tratando de relação de consumo, é aplicável ao 

caso o disposto nos artigos 7º parágrafo único, artigo 18, “caput”, e artigo 

25, § 1º, todos do CDC, que conferem responsabilidade solidária aos que 

integraram a cadeia produtiva do bem defeituoso. E assim é o caso dos 

autos, pois a fabricante coloca seus bens para venda através da 

concessionária, não havendo o que se falar em ausência de 

responsabilidade solidária. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

VÍCIO DE PRODUTO. DEMORA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA 

CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É cediço 

que o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos defeitos 

ou vícios do produto. Inteligência dos artigos 12 e 18 do CDC. 

Considerando que apelante atua em nome do fabricante do veículo, 

porquanto concessionária autorizada da marca, configura-se como corré, 

de forma que responde pelos danos causados ao consumidor quando da 

falha na prestação do serviço oferecido. Além do mais aquele que fornece 

produtos ou mesmo serviços responde independente de culpa pela 

reparação de danos causados, desde que tenham ligação com produtos 

ou mesmo serviços que disponibiliza no mercado de consumo. 

Transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a 

espera de aproximadamente 60 dias para proceder o reparo do veículo. 

Quantum indenizatório que se reduz para a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por se mostrar mais razoável e adequado às circunstâncias do 

caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00256558720108190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 4 

VARA CIVEL, Relator: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, 

Data de Julgamento: 14/03/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 22/03/2018)” “CIVIL E CONSUMIDOR. 

VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS CONSTADOS EM LAUDO 

PERICIAL. ENVIO À CONCESSIONÁRIA DIVERSAS VEZES. PRAZO DE 

TRINTA DIAS PARA CONSERTO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. ART. 18 DO CDC. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 

NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. PARTE LITIGANTE QUE NÃO DECAIU 

DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

PRECEDENTES. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser 

cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero 

quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para 

reparos. (TJ-RN - AC: 20180070590 RN, Relator: Desembargador João 

Rebouças., Data de Julgamento: 04/12/2018, 3ª Câmara Cível)” Nessa 

toada, existente a responsabilidade solidária das rés pelos fatos narrados 

na inicial, a preliminar ora abordada deve ser afastada. III – DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA. O conjunto probatório apresentado nos autos 

informa que o veículo objeto do reparo é de propriedade do autor (“vide” 

nota fiscal de id. 18559405). Todavia, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, presume-se que a pessoa prejudicada pelo pagamento indevido é 

aquele que, efetivamente, desembolsou a quantia de R$ 6.720,00 (seis mil, 

setecentos e vinte reais), representada no documento de id. 18559417. 

Em outros termos, o consumidor dos serviços da ré, portanto, se trata de 

S. C. Rosa Cia Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 70.496.138/0001-09, a qual possui personalidade jurídica própria e, a 

toda evidência, não se confunde com a pessoa do autor. Ora, tais 

elementos constantes dos autos são suficientes para reconhecer a 

ilegitimidade ativa do autor, porquanto não cabe a ele demandar em nome 

próprio direito alheio, na forma do art. 18, “caput”, do CPC. Sobre o tema, 

colho do entendimento da jurisprudência: “ACIDENTE DE VEÍCULO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE ATIVA 

SOMENTE DE SEU PROPRIETÁRIO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – 

RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVAS DA CONDUTA 

CULPOSA DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO 

NÃO PROVIDO. Não trazendo o autor/recorrente fundamentos suficientes 

a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que não tem 

legitimidade para ajuizar ação com base em danos em motocicleta de que 

não é proprietário, além de não haver, quanto aos danos morais, 

elementos de prova a demonstrar a conduta culposa da ré na ocorrência 

do acidente, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos 

fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP - AC: 10225846620188260114 

SP 1022584-66.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/10/2019)” “BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C.C. PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. VÍCIO REDIBITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO 

DO MOTOR POR OUTRO COM REGISTRO DE FURTO. CONSTATAÇÃO 

PELA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA 

TITULARIDADE DO BEM. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. NÃO 

DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA PEÇA NA OCASIÃO DA 

ALIENAÇÃO. ÔNUS IMPUTADO À RÉ (CPC, ART. 333, INC. II). PREÇO 

PAGO PELO BEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TROCA DE PEÇAS. NOTAS 

FISCAIS EM NOME DE TERCEIRO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

Configura vício redibitório a existência de motor que pertencia 

originariamente a outro automóvel sobre o qual constava queixa de furto, 

fato constatado pela autoridade policial que apreendeu o bem. É imputado 

à ré o ônus de demonstrar que o carro foi vendido com o motor regular. 

Ainda que se considere que a revendedora não conhecia a substituição 

do motor, é de se consignar que a ignorância do vício pelo alienante não o 

exime da sua responsabilidade. Não é conferido à autora postular o 

ressarcimento de valores contidos em notas fiscais emitidas em nome de 

terceiro. Recurso provido em parte.  (TJ-SP -  APL: 

00336882520108260576 SP 0033688-25.2010.8.26.0576, Relator: Gilberto 

Leme, Data de Julgamento: 23/03/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/03/2015) – grifo nosso” Neste azimute, 

evidenciada a ilegitimidade ativa do autor para, em nome próprio, pleitear a 

restituição do indébito de quantia paga pela pessoa jurídica S. C. Rosa Cia 

Ltda ME, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida de 

rigor. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, ACOLHO as 

preliminares de inépcia da inicial – id. 21217681 – e, ainda, de ilegitimidade 

ativa – id. 21889102 -, consoante fundamento alhures, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, inciso I e VI, do NCPC. CONDENO o autor ao 

pagamento das despesas de ingresso, bem como honorários advocatícios 

de sucumbência em favor dos advogados dos réus, no valor de R$ 

1.344,00 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais), na forma dos arts. 82, 

§2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a VI, do CPC. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001604-30.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VALDECI JOAQUIM NUNES REQUERIDO: VANDELICE 

PEREIRA BISPO Vistos. VALDECI JOAQUIM NUNES, devidamente 

qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C 

PRESTAÇÃO DE CONTAS em desfavor de VANDELICE PEREIRA BISPO, 

também qualificada. Em resumo, alega o autor que era casado com a ré 

pelo regime de comunhão parcial de bens. No entanto, no ano de 2014, 

esta união veio a se dissolver, por meio de ação judicial que tramitou 

perante a Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Naquele 

feito, as partes acordaram em desfazer a união, bem como em resolver a 

partilha de bens em momento oportunidade e de maneira consensual. 

Todavia, o autor ingressou com a presente demanda, alegando que passa 

por momentos de dificuldades financeiras tornando a partilha necessária e 

urgente. Assim, descreve que os bens a serem partilhados são 50% 

(cinquenta por cento) de um lote localizado no Município de Conquista 

D`Oeste/MT e um imóvel urbano, localizado na Avenida Joaquim Gomes de 

Souza, nº 2303, Bairro Santa Fé, no Município de Pontes e Lacerda-MT. 

Desta forma, requereu o autor à procedência da ação, determinando-se a 

partilha dos bens acima elencados, bem como a prestação de contas, por 

parte da requerida, dos valores recebidos a título de alugueis desde março 

do ano de 2011 e, ainda, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

desse montante em seu favor. Carreou à inicial os documentos de fls. 

11/26. Designada audiência de conciliação, está restou inexitosa, 

conforme Id: 15966029. A ré apresentou contestação nos autos (Id: 

16435063), no qual mencionou que em relação ao imóvel localizado no 

Município de Conquista D’Oeste/MT, as partes haviam entrado em um 

acordo verbal, sendo estabelecido que o autor ficaria com o automóvel 

Fiat Uno Mille EP, cor vermelha, placa CED 3118, Chassi 

9BD146097T5712888, também adquirido na constância do casamento, e a 

ré com os 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel. Em relação ao 

pedido de prestação de contas e reembolso de parte do montante 

recebido através dos alugueis, a ré menciona que após o fim do regime de 

bens, ou seja, após a separação do casal, os imóveis passaram a ser 

geridos pelo instituto do condomínio. Portanto, alega que se o condômino 

simplesmente exerce um direito que a lei lhe atribui e não impede que o 

outro condômino exerça igual direito, não pratica nenhuma ilicitude e assim 

não pode ser condenada. Mais adiante, a réplica foi trazida no Id: 

17122944, oportunidade em que o autor impugnou todas as alegações da 

ré. Na sequência dos atos processuais o feito foi saneado, oportunidade 

em que se indeferiu o pedido de exibição de documentos e de 

apensamento dos presentes autos aos da ação de divórcio das partes, 

conforme Id. 18199443. Realizada audiência de instrução e julgamento, 

colheu-se o depoimento pessoal da requerida e procedeu-se à inquirição 

de três testemunhas. Por fim, o autor apresentou alegações finais em Id. 

20770579, enquanto que a requerida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de ofertar seus derradeiros memoriais (vide certidão de Id. 

23443781). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. O autor realizou esforço argumentativo 

no sentido de identificar os bens havidos na constância da união estável. 

Trouxe na exordial que os bens a serem partilhados são uma casa 

construída em Pontes e Lacerda/MT e um lote urbano localizado no 

Município de Conquista D’Oeste/MT. A requerida contesta os pedidos do 

autor, afirmando que além dos bens descritos pelo autor, o casal adquiriu 

durante a constância do casamente um automóvel fiat uno que ficou na 

posse do requerente. Em contrapartida, os direitos possessórios 

incidentes sobre o lote urbano localizado em Conquista D’Oeste lhe foram 

cedidos por ocasião do término do casamento, uma vez que a estimativa 

de seu valor correspondia à do automóvel. Ademais disso, defendeu a 

requerida que o imóvel urbano localizado em Pontes e Lacerda é ocupado 

a título de comodato, de maneira que os frutos auferidos por meio da 

locação do bem não devem ser partilhados com o autor. Na audiência de 

instrução e julgamento a requerida manteve os mesmos fatos. No entanto, 

inovou ao afirmar que o dinheiro utilizado para a aquisição do lote urbano 

localizado em Conquista D’Oeste foi resultado de doação realizada por seu 

genitor, de modo que não se comunicaria com o patrimônio partilhável. 

Ocorre que mencionada tese defensiva não foi dedilhada em momento 

oportuno, ou seja, na contestação. De tal maneira, que por força do 

comando normativo inserto no art. 336 do NCPC, não pode ser conhecida 

por este Juízo ante a ocorrência da preclusão consumativa. O informante 

e as testemunhas ouvidos na audiência prestaram depoimentos no sentido 

de confirmar parcialmente os fatos alegados pela requerida em sua 

contestação, haja vista que confirmaram que o casal adquiriu durante o 

matrimônio uma casa residencial em Pontes e Lacerda, um lote urbano em 

Conquista D’Oeste e um automóvel fiat uno. Afirmam, inclusive, que o 

veículo ficou com o requerido após o fim do casamento. O informante do 

juízo ouvido durante a audiência de instrução e julgamento, afirmou que o 

lote urbano localizado em Conquista D’Oeste foi adquirido em meação com 

o irmão da requerida, de maneira que aos litigantes caberia somente 

metade dos direitos possessórios sobre o bem. Estas declarações vão ao 

encontro de argumentos constantes na contestação oferecida pelo autor 

nos autos da ação de divórcio nº. 3161-50.2010.811.0013, oportunidade 

em que o mesmo afirmou que os divorciandos, ora autor e requerida, 

teriam 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios sobre o bem, 

sendo 25% (vinte e cinco por cento) ao requerente (vide Id. 14185613 - 

Pág. 4). Ocorre, outrossim, que restou provado durante a instrução do 

processo que o automóvel adquirido pelo casal ficou com o autor, bem 

este que se encontrava em perfeito estado de conservação e uso quando 

a união teve fim, conforme declarações vertidas pelo informante 

Vanderson Gleison Pereira Nunes. Assim, o fato de o bem ter perecido 

quando estava em sua posse, não pode prejudicar a requerida, uma vez 

que após a tradição a propriedade do bem lhe fora transmitida, nos termos 

do art. 1.226 do CC/2002, sofrendo o dono o prejuízo do perecimento do 

automóvel. Outrossim, o autor não comprovou que o valor do automóvel, 

por ocasião da aquisição de sua propriedade, era inferior ao valor 

correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lote urbano localizado 

no Município de Conquista D’Oeste/MT, de modo que a partilha amigável 

noticiada nos autos envolvendo os direitos possessórios sobre o imóvel 

acima mencionado e a propriedade do veículo fiat uno, deve ser 

considerada válida e eficaz. No que concerne à pretensão do autor ao 

recebimento do aluguel durante todo o período em que a requerida esteve 

na posse do imóvel localizado no Município de Pontes e Lacerda, é certo 

que não deve prosperar em sua plenitude. Isto porque, a obrigação do 

pagamento de eventuais rendimentos decorrentes da utilização do bem 

imóvel não tinha data estipulada para ocorrer, nem tão pouco se constituía 

de obrigação líquida e certa. Logo, a mora é considerada “ex persona”, 

dependendo para sua configuração da prévia interpelação, judicial ou 

extrajudicial, para caracterizar-se, nos termos do art. 397, parágrafo 

único, do CC/2002. Outrossim, importante mencionar que o imóvel 

permaneceu por anos sob a posse da requerida, sem que o autor se 

insurgisse contra tal fato, apresentando-se contraditório o comportamento 

manifestado durante o curso da presente ação judicial, qual seja, o de 

receber o rendimento do imóvel relativo a todo o tempo em que esteve na 

posse da requerida, com o externado antes do ajuizamento da ação, que 

foi o de permitir a ocupação do bem pela parte ré, sem qualquer oposição. 

Por conseguinte, como o ordenamento jurídico coíbe o comportamento 

contraditório - “venire contra factum proprium” – o direito ao recebimento 

de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel situado em Pontes e 

Lacerda deve retroagir à data da citação da requerida, sob pena de 

implicar em enriquecimento ilício da mesma em detrimento do autor. Nesse 

sentido, trago a ementa do seguinte aresto: “AÇÃO DE ARBITRAMENTO 

DE ALUGUEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

IMÓVEL EM CONDOMÍNIO RESULTANTE DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE 

COMODATO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. TERMO INICIAL DOS 

ALUGUEIS. Dispõe o art. 1.319 do Código Civil: "Cada condômino responde 

aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe 

causou". Assim, o uso exclusivo do imóvel e desprovido de remuneração 

não pode prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido 

(art. 884 do CC), de modo que incontroverso o condomínio existente sobre 

o imóvel objeto da demanda, de rigor o reconhecimento do direito dos 

autores ao recebimento de aluguel pelo tempo de ocupação exclusiva do 

bem pela ré. O valor a ser recebido pelos autores deve corresponder à 

sua quota parte, qual seja, 50% do bem, conforme estabelecido na 

partilha. O termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a 

data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso a citação. 

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - APL: 

10904989720158260100 SP 1090498-97.2015.8.26.0100, Relator: Carlos 

Alberto Garbi, Data de Julgamento: 16/05/2017, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/05/2017) Em suma, como a requerida 

confessou durante seu depoimento pessoal que o valor locatício do imóvel 

perfaz a cifra mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), toca ao autor o 

montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês, a partir de 2 
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de outubro de 2018 (vide certidão de Id. 15693071 - Pág. 1). Isto posto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido formulado na inicial, o 

fazendo conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: 01) CONFIRMAR a decisão concessiva de tutela provisória 

de urgência proferida por ocasião da audiência de instrução e julgamento; 

02) DETERMINAR a partilha, em proporção igualitária entre ambas as 

partes, do imóvel urbano localizado na Avenida Joaquim Gomes de Souza, 

nº. 2.303, Bairro Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT; 03) CONDENAR a 

requerida ao pagamento, em proveito do autor, do valor correspondente a 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao mês, a partir da data da 

citação (2 de outubro de 2018), com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária segundo o INPC-FGV. No mais, 

INTIME-SE pessoalmente o locatário do imóvel descrito no item 2 do 

dispositivo da presente sentença, para que pague metade do valor relativo 

ao aluguel do bem ao autor. Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO a ré ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 

2º, I a IV, do NCPC. No entanto, considerando sua hipossuficiência de 

recursos, a cobrança de tais verbas fica suspensa pelo prazo disposto 

no art. 98, § 3º, do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Processo Número: 1002120-50.2018.8.11.0013
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002120-50.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Rubens de Mello Réu (é, s): Município de Pontes e Lacerda/MT Vistos. 

RUBENS DE MELLO, devidamente qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO c/c 

INDENIZATÓRIA contra o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Em síntese, 

narra o autor que é funcionário público há mais de 14 (quatorze) anos e, 

que após o Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2018, foi demitido 

por ato do Prefeito. A decisão neste sentido foi preferida com fundamento 

de que o requerente se ausentava constantemente de seu local de 

trabalho sem se justificar. Todavia, assevera o autor que o ato de 

demissão contrariou o parecer emitido pela Comissão de Sindicância, que 

opinou pela penalidade de repreensão. Segundo o autor, o ato exarado 

pelo Prefeito está eivado de parcialidade, considerando desavenças 

passadas entre as partes e, ainda, que as supostas faltas praticadas pelo 

requerente poderiam ser punidas através de descontos em sua folha de 

pagamento, segundo previsão do art. 52, I, da Lei Complementar Municipal 

nº. 062/2008, não havendo que se falar em demissão. Por tais motivos, 

requer a concessão da tutela provisória de urgência para compelir o 

requerido a reintegrá-lo ao seu cargo público, restabelecendo-se a 

remuneração recebida. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do 

ato administração que culminou com a demissão do autor, bem como sua 

reintegração ao trabalho para o mesmo cargo, função e salário. Requer, 

também, a condenação do requerido a indenizá-lo moralmente, e em 

honorários advocatícios. Em decisão proferida no Id: 15464065, o pedido 

antecipatório foi deferido. Em seguida, comprovou a requerida o 

cumprimento da referida decisão (Id: 15679773). A contestação foi 

apresentada no Id: 16061565, no qual alega o requerido que o autor fora 

demitido do quadro de servidores do Município após todo o trâmite de 

processo administrativo disciplinar, tendo ele o direito de defesa. Além 

disso, informou que a decisão a qual determinou a demissão do autor não 

foi com base somente na inassiduidade habitual, mas também por sua 

conduta desidiosa, tendo em vista que o mesmo não cumpria com sua 

jornada de trabalho e, por reiteradas vezes, deixava seu turno 

injustificadamente e sem autorização de seu chefe direto. Desta forma, 

requereu a improcedência da ação. Houve a suspensão da decisão que 

concedeu a tutela de urgência em favor da parte exequente (Id: 

16461926). Em seguida, a réplica foi trazida nos autos (Id: 16567293), 

oportunidade em que o requerente impugnou todas as alegações 

levantadas pela parte requerida. Em decisão saneadora encartada em Id. 

18274992, oportunidade em que os pontos controvertidos foram fixados e 

definidas as provas necessárias para a elucidação dos mesmos, 

aprazando-se, assim, audiência de instrução e julgamento. Novos 

documentos foram juntados aos autos em Id. 18953818 - Pág. 1 a Id. 

18953818 - Pág. 21. Realizada audiência de instrução e julgamento em 16 

de abril de 2019, colheu-se o depoimento pessoal do autor e inquiriu-se 

quatro testemunhas (Id. 19498542). Na sequência dos autos processuais, 

o autor e requerido apresentaram suas últimas declarações, 

respectivamente, em Id. 21224344 e Id. 21270377. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. A controvérsia posta na presente ação 

judicial cinge-se à aferição da legalidade e da proporcionalidade e 

razoabilidade da penalidade administrativa imposta em desfavor do autor, 

a qual resultou em sua demissão. O autor alega que o ato administrativo da 

lavra do Prefeito de Pontes e Lacerda é ilegal, uma vez que a motivação 

para a aplicação da sanção administrativa não se alicerçou nos princípios 

da Administração Pública, tal qual insculpidos no art. 37 da CF/88, mas sim 

em interesse pessoal do alcaide, que por vingança, demitiu-o do serviço 

público, travestindo o ato com contornos de legalidade com a instauração 

de procedimento administrativo disciplinar. Lado outro, afirma o requerido 

que o ato administrativo que culminou com a demissão do requerente 

encontra-se fundamentado na prática de atos desidiosos e na 

inassiduidade habitual, que segundo a peça defensiva rotineiramente 

afastava-se do seu local de trabalho, sem autorização de seu chefe 

imediato, adulterava a folha de controle de ponto, preenchendo-a 

previamente, além de apresentar constantes faltas ao trabalho, a ponto de 

caracterizar a inassiduidade habitual. Portanto, defende o requerido que o 

ato administrativo encontra amparo legal na Lei Complementar Municipal nº. 

062/2008, art. 147, incisos III e XIII. Diante deste cenário, cabe ao Poder 

Judiciário analisar o campo da regularidade do procedimento, bem como à 

legalidade do ato demissionário, sendo defeso qualquer incursão no mérito 

administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da 

Administração. Outrossim, importa destacar que o ato administrativo que 

ensejou a demissão do autor encontra-se escorado em dois fundamentos 

legais distintos. A inassiduidade habitual e a desídia do servidor, com 

previsão na Lei Complementar Municipal nº. 062/2008, art. 147, incisos III e 

XIII (vide Portaria nº. 121/2018 de Id. 15427654 - Pág. 7). Assim sendo, 

analisando cuidadosamente o conjunto probatório coligido aos autos, 

constata-se que, ainda na etapa extrajudicial, o autor declarou que 

cumpria uma jornada de trabalho compreendida entre às 19h00min e às 

03h00min, todavia assinava previamente a folha de ponto indicando o 

horário das 18h00min e das 06h00min. Mencionou, no mais, que como não 

era disponibilizada alimentação em seu local de trabalha, dele se 

ausentava por volta das 21h00min para jantar em casa. O autor confirmou 

que por diversas vezes deixou de trabalhar por motivos de saúde, uma 

vez que é acometido de reumatismo e gota, e rotineiramente via-se 

obrigado a deixar seu local de trabalho para dirigir-se ao nosocômio local. 

Por fim, relatou que também deixou de trabalhar para comparecer a 

reuniões familiares (vide Id. 15427652 - Pág. 4). A testemunha Alfredo 

Barbosa Ferreira Neto, chefe imediato do autor, declarou durante a 

instrução do procedimento administrativo disciplinar que culminou com a 

demissão do requerente, que o cartão de ponto era assinado previamente 

pelo servidor, ora autor, mas a carga horária não era cumprida 

integralmente. Ademais, noticiou que o requerente ausentava-se 

constantemente de seu local de trabalho, e não tinha horário para voltar 

(vide Id. 15427652 - Pág. 8 e Id. 15427652 - Pág. 9). Outrossim, durante a 

instrução judicial o autor confirmou que cumpria a jornada de trabalho 

compreendida entre às 19h00min e às 03hmin, todavia assinava o cartão 

de ponto registrando o período das 18h00min às 06h00min. Justificou a 

atitude sob o argumento de que em outra gestão, o chefe anterior havia 

permitido tal prática. Outrossim, confirmou que se ausentava do serviço 

das 21h00min às 22h00min para jantar em casa, uma vez que o Município 

de Pontes e Lacerda não lhe fornecia alimentação em seu local de 

trabalho. No mais, detalhou que por várias ocasiões deixou seu posto de 

trabalho por causa de problemas de saúde, uma vez que sofre de artrite e 
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gota, e que, em uma ocasião, ausentou-se para participar do aniversário 

de sua mãe. Ao se inquirida na etapa judicial, a testemunha Alfredo 

Barbosa Ferreira Neto, chefe imediato do autor, narrou que acreditava que 

a jornada de trabalho cumprida correspondia àquela registrada pelo autor 

em seu cartão de ponto, ou seja, das 18h00min às 06h00min. Somente 

teve conhecimento de que realmente o horário cumprido era das 19h00min 

às 03h00min, quando compareceu ao órgão público em que o autor 

encontrava-se lotado às 05h00min, e notou sua falta. Ao questioná-lo, o 

requerente confirmou que cumpria somente a jornada compreendida das 

19h00min às 03h00min, conforme orientações do chefe anterior. Ademais 

disso, a testemunha relatou que em determinada situação o alarme do 

órgão público disparou às 18h45min e só foi desativado às 23h57min, 

horário em que o autor compareceu ao seu posto de trabalho. Afirmou, 

ainda, que era prática usual do autor deixar o local do serviço e ir jantar 

em sua casa. Todavia, esclareceu que nenhuma das condutas detalhadas 

em seu depoimento, seja assinar o cartão de ponto com jornada fictícia, 

ausentar-se para tratamento de saúde ou alimentar-se em sua residência, 

lhe foram previamente comunicadas pelo autor. Em contrapartida, as 

testemunhas arroladas pelo autor, Clauber Victor Andrade Martins, José 

Nogueira de Menezes Filho e Ricardo Augusto da Silva, afirmaram que 

presenciaram, em diversos dias e horários, que o autor estava em seu 

local de trabalho durante sua jornada de trabalho. Ocorre que as 

declarações vertidas por citadas testemunhas não se mostram hábeis a 

rechaçar o comportamento desidioso que culminou com a demissão do 

requerente. Isto porque, afirmações prestadas por pessoas que não 

tinham conhecimento da rotina diária do trabalho do autor, apesar de 

encontrá-lo esporadicamente em seu local de serviço, não são revestidas 

da firmeza suficiente para infirmar a conduta desidiosa que lhe é imputada. 

Insta salientar, no mais, que a alegação de que a verdadeira motivação 

para a edição do ato demissório do autor seria fruto de perseguição do 

Prefeito de Pontes e Lacerda, não foi comprovada nos autos. Nesse 

sentido, a testemunha do autor, José Nogueira de Menezes Filho, que 

ocupava o cargo de vice-prefeito quando eclodiu o suposto 

desentendimento entre o atual mandatário municipal e o autor, afirmou em 

seu depoimento que nunca presenciou o chefe do Executivo ameaçá-lo. 

Outrossim, importante ressaltar que o requerente afirmou que 

rotineiramente ausentava-se do trabalho por causa de problemas de 

saúde, mas não apresentou nos autos qualquer atestado médico que 

comprovasse os atendimentos aos quais alegadamente submeteu-se. Em 

sendo assim, como o ato administrativo de demissão do autor encontra-se 

escorado na prática de atos desidiosos e na inassiduidade habitual, 

cumpre ao Poder Judiciário analisar a legalidade e proporcionalidade e 

razoabilidade da aplicação da sanção administrativa em razão da desídia, 

uma vez que a inassiduidade, por se caracterizar como “a falta ao 

serviço, sem causa justificada, por 30 (trinta) dias, interpoladamente, 

durante o período de 24 (vinte e quatro) meses” (art. 154 da Lei 

Complementar Municipal nº. 062/2008), não restou comprovada nos autos, 

o que não implica em impossibilidade da imposição da sanção de demissão 

por desídia, nos termos do art. 147, XIII, do citado Diploma Legislativo. Pois 

bem, a doutrina pátria define a conduta desidiosa do trabalhador ou 

servidos como: “Desídia (e). É falta culposa, e não dolosa, ligada à 

negligência; costuma caracterizar-se pela prática ou omissão de vários 

atos (comparecimento impontual, ausências, produção imperfeita); 

excepcionalmente poderá estar configurada em um só ato culposo muito 

grave; se doloso ou querido pertencerá a outra das justas causas.” 

(CARRION, 1995, p. 364) “O empregado labora com desídia no 

desempenho de suas funções quando o faz com negligência, preguiça, 

má vontade, displicência, desleixo, indolência, omissão, desatenção, 

indiferença, desinteresse, relaxamento. A desídia pode também ser 

considerada um conjunto de pequenas faltas, que mostram a omissão do 

empregado no serviço, desde que haja repetição dos atos faltosos.” 

(MARTINS, 2003, p. 358) “Trata-se de tipo jurídico que remete à idéia de 

trabalhador negligente, relapso, culposamente improdutivo. A desídia é a 

desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo contumaz com 

as obrigações contratuais.” (DELGADO, 2003, 1184) Diante deste 

panorama fático, restou evidenciado que o autor rotineiramente deixava 

seu local de serviço e adulterava seu cartão de ponto, deixando de 

cumprir a jornada de trabalho nele documentada, isso tudo sem se 

reportar a seu chefe imediato. Ressalta-se que citadas práticas ocorreram 

de maneira reiterada, causando à Administração Pública o risco de sofre 

danos patrimoniais, uma vez que o autor ocupava o cargo de adjunto de 

segurança (vigia noturno), além de responsabilização no que tange à 

relação de trabalho, caracterizando, assim, irrefutável prática de conduta 

desidiosa. Em suma, uma vez comprovada a prática de conduta desidiosa 

pelo autor em procedimento administrativo no qual se garantiu a 

oportunidade de exercício da ampla defesa e contraditório, mostra-se 

legítima a escolha pelo gestor público de qualquer das sanções 

administrativas aplicáveis à falta grave praticada pelo servidor. 

Derradeiramente, comprovada a ausência de ilegalidade do ato 

administrativo demissório, o pedido de compensação monetária por dano 

moral resta prejudicado. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, 

no patamar correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001938-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001938-30.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Fortunato Ferreira da Silva Réu (é, s): Banco Itaú BMG Consignado S/A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO 

E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA contra BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A. O feito tramitou regularmente, sendo que no Id: 

25431509, as partes informaram a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas processuais remanescentes na forma do art. 90, § 3°, do 

NCPC. Honorários advocatícios nos termos da avença [item 1]. 

DETERMINO, desde já, a expedição de alvará dos valores depositados nos 

autos em favor da parte autora. Considerando o ato incompatível com o 

pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-36.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001375-36.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Cetelem S/A Vistos. Trata-se de 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ALONSO FERREIRA PAES contra BANCO CETELEM S/A. O feito tramitou 

regularmente, sendo que no Id: 26379903, as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Custas processuais remanescentes na forma do art. 90, § 3°, do NCPC. 

Honorários advocatícios nos termos da avença. Outrossim, DETERMINO, 

desde já, a expedição de alvará dos valores depositados nos autos em 

favor da parte autora. Considerando o ato incompatível com o pleito 

recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do 

trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000870-45.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Vitoria Jovio Réu (é, s): Banco Pan S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VITORIA JOVIO em face do BANCO 

PAN S/A. O feito tramitou regularmente e, no Id: 24669413, a autora 

requereu a extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. 

Devidamente intimado, o requerido não se opôs a extinção do feito (Id: 

26399460). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do autor sem, contudo, onerar demasiadamente 

o réu. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido no Id: 24669413 se 

mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria autora não mais 

tem interesse no prosseguimento da presente demanda e pleiteia, pois, a 

sua extinção. Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o exequente, promover nova ação junto ao 

Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem 

como em honorários advocatícios, o qual FIXO no montante de R$ 1.000,00 

(mil reais). No entanto, considerando a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita (Id: 19187172), a cobrança de tais verbas 

fica suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC. Por fim, 

considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000446-03.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú BMG Consignado S/A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARIA RAMOS DE ARRUDA contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO 

S/A. O feito tramitou regularmente, sendo que no Id: 25608474, as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Custas processuais remanescentes na forma do art. 90, § 

3°, do NCPC. Honorários advocatícios nos termos da avença. Outrossim, 

DETERMINO, desde já, a expedição de alvará dos valores depositados nos 

autos em favor da parte autora. Considerando o ato incompatível com o 

pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000443-48.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú BMG Consignado S/A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARIA RAMOS DE ARRUDA contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO 

S/A. O feito tramitou regularmente, sendo que no Id: 25607832, as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Custas processuais remanescentes na forma do art. 90, § 

3°, do NCPC. Honorários advocatícios nos termos da avença. Outrossim, 

DETERMINO, desde já, a expedição de alvará dos valores depositados nos 

autos em favor da parte autora. Considerando o ato incompatível com o 

pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000434-86.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú BMG Consignado S/A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARIA RAMOS DE ARRUDA contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO 

S/A. O feito tramitou regularmente, sendo que no Id: 25509276, as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Custas processuais remanescentes na forma do art. 90, § 

3°, do NCPC. Honorários advocatícios nos termos da avença. Outrossim, 

DETERMINO, desde já, a expedição de alvará dos valores depositados nos 

autos em favor da parte autora. Considerando o ato incompatível com o 

pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000562-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

GENEIR GOMES CLEMENTE RÉU: BANCO PAN. Vistos. GENEIR GOMES 

CLEMENTE, nos autos qualificados, ajuizou AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

C.C. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA contra BANCO PAN S.A., igualmente qualificado na 

peça de ingresso. Segundo consta da inicial, em meados do mês de 

fevereiro de 2018, o autor realizou um empréstimo consignado em seu 

benefício previdenciário, junto à instituição financeira ré, recebendo o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, por isso, se obrigou a pagar uma 

contraprestação de R$ 94,67 (noventa e quatro reais e sessenta e sete 

centavos) em 72 (setenta e dois) meses. Após isso, informa que passou a 

receber cobranças do Banco Pan-Americano, relativamente ao uso de um 

cartão de crédito consignado, onde consta na fatura a cobrança do 

“Telesaque a vista”, no valor de R$ 3.518,00 (três mil, quinhentos e dezoito 

reais), além de operação financeira no valor de R$ 25,76 (vinte e cinco 

reais e setenta e seis centavos), bem como R$ 15,00 (quinze reais) 

relativos a “Retirada do País”, os quais totalizam a quantia de R$ 3.710,48 

(três mil, setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos). Diante da 

ausência de contratação do mencionado cartão e, inclusive, recebimento 

de seus respectivos valores, requer, em antecipação da tutela, a 

suspensão da cobrança indevida, sob pena do réu incorrer em multa 

diária, e, no mérito, propugna pela declaração de inexistência de relação 

jurídica e de débito, condenando a instituição financeira ao pagamento de 

danos morais. Por fim, arrematou requerendo a gratuidade da justiça e a 

inversão do ônus da prova. Juntou documentos (id’s. 12974609 a 

12976634). A decisão inicial de id. 13196235 deferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela, a gratuidade da justiça, bem como a citação e intimação 

do réu. Citado, o réu ofertou contestação no id. 17230336, arguindo, em 

preliminar, ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o autor 

não observou o art. 46 da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, 

deixando de realizar reclamação administrativa em relação aos descontos 

que entendem indevidos, devendo, portanto, o processo ser julgado 

extinto, sem resolução do mérito. No mérito, assevera ter o autor 

autorizado os descontos, na forma do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, 

sendo a contratação aperfeiçoada de forma regular. Ainda, ressaltou a 

existência de contratação pelo autor dos serviços de cartão de crédito 

consignado, por meio do contrato nº 00043463913884790006, efetivado 

no dia 16/02/2018, com autorização para desconto em seu benefício 

previdenciário, e, ainda, que o demandante levantou um valor, o qual foi 

creditado diretamente em sua conta concorrente nº 000263374, junto a 

agência nº 03439 da Caixa Econômica Federal. Em razão do exposto, 

requer a improcedência dos pedidos, porquanto entende ser manifesta a 

legalidade nas operações efetuadas, consoante assinaturas 

apresentadas no termo de adesão da reclamante. Juntou documentos (id. 

17230336 – pág 15 e seguintes). A impugnação à contestação foi juntada 

no id. 1756242. A decisão saneadora inverteu o ônus da prova, bem como 

fixou os pontos controvertidos, especificamente a autoria da assinatura 

incluída nos contratos de cartão de crédito consignado e telesaque, bem 

como a existência de dano moral e sua mensuração. Por fim, deferiu-se a 

produção da prova pericial grafotécnica (id. 18715371). Em ato contínuo, o 

autor interpôs recurso de embargos de declaração, no intuito de cancelar 

a prova pericial grafotécnica determinada (id. 18806513), porquanto já 

havia afirmado que subscreveu os contratos, os quais, todavia, não se 

amoldam a forma de operação contratada com banco réu. O recurso foi 

acolhido, sendo fixados novos pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, dispensando-se a prova pericial 

anteriormente determinada (id. 20024688). A audiência foi realizada, 

consoante termo acostado no id. 20882513, sendo declarado o término da 

fase instrutória e aberto prazo para as partes apresentarem suas razões 

finais escritas. Empós, as manifestações finais das partes foram juntadas 

nos id’s. 20890245 e id. 21105216. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. Com a edição da Lei nº 10.820/2003, 

aperfeiçoada pela Lei nº 10.953/2004, foi institucionalizado no 
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ordenamento jurídico o empréstimo por retenção e consignado em 

benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O objetivo 

fundamental das referidas leis foi facilitar a obtenção de empréstimos por 

parte dos segurados da Previdência Social, diminuindo o risco da 

operação para as entidades credoras e, por conseguinte, as taxas de 

juros praticadas para esse nicho específico da população. O Instituto 

Nacional do Seguro Social, valendo-se do poder-dever regulamentar 

advindo da Lei nº 10.820/2003, editou uma série de atos normativos para 

disciplinar o empréstimo consignado. Nos dias atuais, vige a Instrução 

Normativa INSS nº 28/2008, com as alterações circunstanciais promovidas 

pelas Instruções Normativas do INSS nº 33/2008, nº 37 de 01 de abril de 

2009 e, finalmente, Instrução Normativa INSS nº 43 de 19 de janeiro de 

2010. Conforme previsão do art. 54 da Instrução Normativa nº 28/2008 do 

INSS, o contrato de empréstimo consignado é firmado entre beneficiário e 

a financeira, excluindo a responsabilidade do INSS pela obtenção do 

crédito. No caso dos autos, o conjunto probatório produzido demonstra 

que o autor recebeu o valor de R$ 1.481,01 (mil, quatrocentos e oitenta e 

um reais e um centavos), no dia 16 de fevereiro de 2018, e, ainda, a 

quantia de R$ 3.518,00 (três mil, quinhentos e dezoito reais), no dia 23 de 

fevereiro de 2018, ambos em sua conta corrente nº 00026337-4, junto à 

agência nº 3439 da Caixa Econômica Federal. Além disso, vislumbro que 

as operações supracitadas foram autorizadas pelo autor, conforme 

documentos de id’s 17230337 e 17230337, aliado, outrossim, a 

confirmação em audiência de instrução e julgamento de que subscreveu 

o(s) contrato(s). Por outro lado, não vislumbro quaisquer documentos nos 

autos e/ou provas que permitam concluir que o autor sofreu dano moral, 

senão, no máximo, mero aborrecimento por não ter compreendido bem as 

operações financeiras que realizou, absolutamente normal no cotidiano. 

Com efeito, o autor, na audiência de instrução e julgamento, informou que 

teve o seu benefício previdenciário cessado, a partir de então passou a 

receber os boletos relativos às operações realizadas, justamente pela 

impossibilidade vislumbrada pelo banco réu em receber o seu crédito, a fim 

de viabilizar ao autor pagar os débitos dela decorrentes. A respeito disso, 

é de conhecimento geral que a aposentadoria por invalidez não é um 

benefício definitivo e pode ser revogada a qualquer momento, mediante 

perícia da autarquia, que demonstre que o segurado recuperou sua 

capacidade laborativa. Por isso, para tal situação, prevê o documento de 

id. 17230337- Pág. 3, expressamente, denominado autorização para 

desconto em folha de pagamento – ADF, que “(...); (ii) DECLARO que 

possuo margem consignável disponível, bem como tenho conhecimento de 

que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável 

deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, (...)". Em outros 

termos, repise-se, devido o autor ter deixado de receber seu benefício 

previdenciário, o réu, mediante autorização expressa constante do termo, 

emitiu faturas para pagamento do valor por ele recebido, não havendo 

qualquer irregularidade no procedimento adotado. Ora, a relação jurídica 

existe e o débito tem origem na contratação efetivada pelo autor junto ao 

réu ao optar livremente pelo recebimento dos valores alhures 

mencionados. Logo, não merece guarida os pedidos do autor. Em 

arremate, ressalto que não se ignora a existência da relação de consumo 

entre as partes e, ainda, a inversão do ônus da prova deferida por 

ocasião do despacho saneador proferido dos autos, todavia, esta não 

exonera o autor de comprovar a existência mínima dos fatos constitutivos 

de seu direito não verificado nos autos. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na petição inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC. Por consequência, REVOGO a 

tutela antecipada deferida no id. 13196235. Com base no princípio da 

sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais, 

taxa judiciária e, por fim, honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.371,04 (mil, trezentos e setenta e um reais e quatro centavos), com 

espeque no art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código 

de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade, “ex vi” do §3º do art. 98 do mesmo “codex”. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000441-78.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

RAMOS DE ARRUDA contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. O feito 

tramitou regularmente, sendo que no Id: 26636279, as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Custas processuais remanescentes na forma do art. 90, § 3°, do NCPC. 

Honorários advocatícios nos termos da avença. Outrossim, DETERMINO, 

desde já, a expedição de alvará dos valores depositados nos autos em 

favor da parte autora. Considerando o ato incompatível com o pleito 

recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do 

trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001312-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001312-11.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Antonio Viana da Silva Réu (é, s): Banco Cetelem S/A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ANTONIO VIANA DA SILVA contra BANCO CETELEM S/A. O feito 

tramitou regularmente, sendo que no Id: 26461702, as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do Novo Código de Processo Civil. 
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Custas processuais remanescentes na forma do art. 90, § 3°, do NCPC. 

Honorários advocatícios nos termos da avença. Outrossim, DETERMINO, 

desde já, a expedição de alvará dos valores depositados nos autos em 

favor da parte autora. Considerando o ato incompatível com o pleito 

recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do 

trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 8 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003700-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENOS ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003700-81.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JENOS ANTONIO DO NASCIMENTO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

JENOS ANTONIO DO NASCIMENTO. O feito tramitou regularmente e, em Id. 

27647470, o autor requereu a extinção do processo, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De acordo com a informação constante dos autos (Id. 27647470), 

o autor não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. 

Lado outro, em relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 

4º, do NCPC, é certo que se trata de medida desnecessária, eis que a 

requerida não apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo o requerente, 

promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender 

conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de Id. 27647470 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. REVOGO A LIMINAR deferida em Id. 26654550. CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias, ressalvados os 

pagamentos efetuados. No entanto, deixo de condenar em honorários 

advocatícios à vista da inexistência da triangularização processual. 

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002358-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR OAB - SC27584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL COSTA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002358-35.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DANIEL COSTA NOGUEIRA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra DANIEL COSTA 

NOGUEIRA. O feito tramitou regularmente e, em Id. 27646111, o autor 

requereu a extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De acordo 

com a informação constante dos autos (Id. 27646111), o autor não mais 

pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, em 

relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 4º, do NCPC, é 

certo que se trata de medida desnecessária, eis que a requerida não 

apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do presente feito 

não faz coisa julgada material, podendo o requerente, promover nova 

ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de Id. 27646111 e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

REVOGO A LIMINAR deferida em Id. 22106803. CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, ressalvados os pagamentos 

efetuados. No entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à 

vista da inexistência da triangularização processual. Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado e a à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 

5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. 

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001637-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO ALVES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001637-83.2019.8.11.0013 Exequente 

(s): E. D. S. S. Executado (a, s): Rodolfo Alves Santana Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por E. D. S. S., menor, 

representada por sua genitora Eva dos Santos Silva, devidamente 

qualificada, em desfavor de RODOLFO ALVES SANTANA. Compulsando 

os autos verifico que o executado realizou o pagamento do débito, 

conforme informado pela exequente no Id: 27577936. Sendo assim, 

conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente execução 

deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Desta forma, em decorrência da quitação 

do débito pelo pagamento, não há motivo que permita a continuidade da 

presente execução, motivo que a extinção do processo é medida de rigor. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o executado ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias e a honorários de advogado, 

conforme decisão inicial (Id: 21303389). Outrossim, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida no Id: 27327154, concernente a 

expedição de alvará em favor da autora. Após, preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003476-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA PEREIRA CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003476-46.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SELMA APARECIDA PEREIRA CARPES 

Vistos. BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em desfavor de SELMA APARECIDA PEREIRA 

CARPES, também qualificado. O feito tramitou regularmente e, em Id. 

26590844, a parte autora informou a ocorrência de acordo entre as 

partes, motivo pelo qual requereu a extinção do feito na forma do art. 487, 

III, “b”, do NCPC. É o necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se que 

as partes entabularam acordo e requereram a sua homologação pelo juízo, 

de modo que inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente 

quando seu objetivo já foi alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre partes em Id. 26590844, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Por 

consequência, REVOGO a decisão proferida em Id. 26142961. CONDENO 

as partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na 

forma do art. 90, § 2º, do NCPC, ressalvados os pagamentos efetuados. 

DEIXO de condenar as partes ao pagamento de honorários, 

observando-se o teor do acordo celebrado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 9 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001343-31.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS RÉU: AGROPECUARIA RODRIGUES DA 

CUNHA LTDA Vistos. JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS ajuizou AÇÃO DE 

INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA c/c TUTELA ANTECIPADA em 

desfavor de AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o autor, em síntese, que é 

proprietário de uma fazenda (Fazenda São Jorge) que se encontra 

encravada entre a propriedade rural da requerida e uma formação 

rochosa denominada “Serra de Santa Bárbara”, sendo que a única saída 

viável ocorre por meio da utilização de estrada que atravessa a 

propriedade da requerida, atualmente obstada pela colocação de 

correntes nas porteiras. Em decorrência disso, pugna pela constituição de 

passagem forçada, com concessão de tutela antecipada. Juntou à inicial 

os documentos de Id. 19674838 a Id. 19675097. Determinada a emenda da 

petição inicial, o autor juntou aos autos comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas judiciária, conforme Id. 19874784. Na sequência, 

proferiu-se decisão concessiva de tutela provisória de urgência, para o 

fim de compelir a requerida a permitir o trânsito do autor e dos demais 

empregados da Fazenda São José, em estrada localizada no interior de 

sua propriedade (vide Id. 20549298). Posteriormente, referida decisão 

concessiva de tutela de urgência foi tornada sem efeito por este juízo, 

ante as informações trazidas aos autos pela parte requerida, consoante 

decisão encarta em Id. 22438901. Por sua vez, a requerida apresentou 

contestação em Id. 23199351 arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade 

ativa do autor, a ilegitimidade passiva do requerido, a ocorrência de coisa 

julgada, a ausência de interesse processual, além de oferecer resistência 

à matéria que constitui o mérito da causa. Carreou aos autos farta 

documentação. Por fim, a parte autora apresentou réplica em Id. 

23920156. É a suma do necessário. Fundamento e decido. De partida, 

cumpre esclarecer que a passagem forçada é direito potestativo que se 

liga às denominadas obrigações propter rem, isto é, que decorrem da 

coisa, acompanhando-a, sendo contemplada como direito de vizinhança, 

limitação ao exercício da posse e da propriedade. De acordo com o art. 

1.285, caput, do Código Civil, "o dono do prédio que não tiver acesso a via 

pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização 

cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será 

judicialmente fixado, se necessário", ou seja, em sendo o imóvel 

encravado, surge o direito à passagem forçada. Na lição da doutrina 

tradicional, conforme dicção de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, "o 

direito de exigir do vizinho que lhe deixe passagem só existe quando o 

encravamento é natural e absoluto", de modo que "não se considera 

encravado o imóvel que tenha outra saída, ainda que difícil e penosa" 

(Direito civil brasileiro: direito das coisas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

v. 5. p. 360/361). Contudo, a doutrina contemporânea entende, nas 

palavras de FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, sob a coordenação de 

CEZAR PELUSO, que "cabível é a passagem forçada quando o acesso 

não é seguro ou praticável, exigindo do vizinho gastos ou sacrifícios 

irrazoáveis" (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 10. ed. 

rev. e atual. Barueri/SP: Manole, 2016. p. 1216), consolidando-se, ainda, 

que "o direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, também 

é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou 

inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração 

econômica" (enunciado n. 88 das Jornadas de Direito Civil), à luz, 

sobretudo, da solidariedade (art. 3º, inc. I, da Constituição da República 

Federativa do Brasil), da função social da propriedade (arts. 5º, inc. XXIII, 

e 170, inc. III, daConstituição da República Federativa do Brasil) e dos 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do Código de 

Processo Civil de 2015), corolários do Estado Democrático de Direito (art. 

1º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil) e do princípio 

do devido processo legal (arts. 1º do Código de Processo Civil de 2015 e 

5º, inc. LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil). Segundo 

lição de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, "o 

direito à passagem forçada decorre da necessidade natural do ir e vir das 

pessoas, que não pode ser obstado pelo direito real de propriedade, bem 

como decorre da necessidade de abastecimento ou de escoamento da 

produção" (Código Civil comentado. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013. p. 1202). Acrescenta CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES que "o imóvel encravado não pode ser explorado 

economicamente e deixará de ser aproveitado, por falta de comunicação 

com a via pública. O instituto da passagem forçada atende, pois, ao 

interesse social" (op. cit. p. 360), ou seja, escora-se na função social da 

propriedade (arts. 5º, inc. XXIII, e 170, inc. III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil). Por fim, na dicção de DEMOLOMBE, citado por 

ARNALDO RIZZARDO, "il est d'ailleurs évident aussi que l'intérêt général 

de la societé n'exige pas moins que l'intérêt privê du propriétaire, que les 

fonds enclavés ne demeurent pas inexploités et stériles; et, sous ce 

rapport, on peut dire que cette servitude est en même temps d'utilité 

publique" ("é evidente também que o interesse geral da sociedade não 

exige menos que o interesse privado do proprietário, que os fundos 

encravados não permaneçam inexplorados e estéreis; e, sob essa 

perspectiva, pode-se dizer que esta servidão é também de utilidade 

pública") (Direito das coisas: Lei n. 10.406, de 10.1.2002. 3. ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 494, tradução nossa). A 

compreensão dominante da jurisprudência, por sua vez, não diverge “e 

deve ser inspirada pela motivação do instituto da passagem forçada, que 

deita raízes na supremacia do interesse público; juridicamente, encravado 
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é o imóvel cujo acesso por meios terrestres exige do respectivo 

proprietário despesas excessivas para que cumpra a função social sem 

inutilizar o terreno do vizinho, que em qualquer caso será indenizado pela 

só limitação do domínio" (STJ, REsp n. 316.336/MS, rel. Min. ARI 

PARGENDLER, j. em 18.8.2005). A legitimidade para requer a constituição 

da passagem forçada, que decorre da lei, em sendo um direito pessoal, 

porquanto direito de vizinhança (Seção III do Capítulo V do Código Civil) e 

sem contemplação no rol legal taxativo de direitos reais (art. 1.225 do 

Código Civil), é tanto do proprietário quanto do possuidor, diferentemente 

da servidão, que decorre da vontade das partes (arts. 1.378 e 1.379 do 

Código Civil), sendo direito real (art. 1.225, inc. III, do Código Civil), cuja 

legitimidade para requerer a constituição é, em regra, do proprietário, 

ressalvadas as possibilidade de usucapião por possuidor qualificado (art. 

1.379 do Código Civil) e de proteção possessória da servidão contínua e 

aparente, ainda que não titulada (arts. 1.213 e 1.379 do Código Civil; e 

enunciado n. 415 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). Desta feita, 

verifica-se que o legitimado à propositura da ação de constituição de 

passagem forçada dever comprovar a qualidade de proprietário ou 

possuidor do imóvel vizinho. Nesse sentido, compulsando-se detidamente 

o emaranhado probatório acostado aos autos, não se extrai a conclusão 

de que o requerente figure como proprietário ou possuidor da Fazenda 

São José, mormente porque a petição inicial veio instruída basicamente por 

prova fotográfica, e os dois únicos documentos que informam o nome do 

proprietário, indicam Narli Medrado de Souza como dono (vide. Id. 

19675039 e Id. 19675017). Em outras palavras, sem a demonstração de 

que ostenta a condição de dono ou possuidor do imóvel dominante, o autor 

não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação de 

constituição de passagem forçada. Isto posto, ACOLHO a preliminar de 

ilegitimidade ativa de Jose Nilson de Souza Santos, devidamente 

qualificado nos autos, para o fim de EXTINGUIR o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Em decorrência 

do princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, ressalvados os pagamentos adredemente 

efetuados, bem como em honorários advocatícios no percentual 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque 

no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002325-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002325-45.2019.8.11.0013. AUTOR: 

JOEL DOS SANTOS LIMA. RÉU: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por JOSÉ DOS SANTOS LIMA contra AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., todos nos autos 

qualificados e devidamente representados. Em suma, o autor descreve na 

exordial que os encargos e taxas, bem como juros estabelecidos no 

contrato de adesão firmado com a ré são ilegais e abusivos, devendo ser 

revistos, na medida em que foram impostos unilateralmente. Assim, 

pretende o depósito nos autos da quantia que entende incontroversa e, 

ainda, a concessão liminar para manutenção na posse do veículo objeto 

do contrato firmado entre as partes. Por fim, requereu a condenação da ré 

ao pagamento de R$ 25.366,77 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e 

seis reais e setenta e sete centavos). Juntou documentos nas folhas 

retro. A decisão inaugural indeferiu a tutela provisória de urgência, 

invertendo-se, tão somente, o ônus da prova (id. 21847485). Citada, a ré 

apresentou contestação no id. 22847891. Na oportunidade, asseverou a 

legitimidade das cláusulas contratuais, enfatizando que todas legais, 

válidas, inexistindo abusividade. Salientou que não há óbice à exigibilidade 

dos encargos e taxas mencionadas no contrato, de acordo com a 

legislação regente. Em ato contínuo, afirmou ser permitido a aplicação da 

Tabela Price, bem como o estabelecimento da Comissão de Permanência, 

somente sendo vedada na hipótese de ser cumulada com correção 

monetária e/ou juros remuneratórios, o que não é o caso. Por fim, arremata 

asseverando que o IOF constitui imposto de exigência legal, requerendo a 

improcedência dos pedidos formulado na inicial. A seguir, juntou 

documentos. Impugnação à contestação no id. 23957863. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. De proêmio, o caso 

dos autos não demanda dilação probatória, tratando-se de matéria 

unicamente de direito, passo ao julgamento antecipado do mérito, “ex vi” 

do art. 355, inciso I, do CPC, apreciando a matéria de fundo, uma vez que 

inexistem questões preliminares e/ou prejudiciais ao mérito a serem 

analisadas. Ademais disso, na inicial, o autor dispensou, expressamente, 

a produção de prova técnica. Pois bem. Na petição inicial, o autor requer 

seja declarada ilegal a cobrança dos seguintes encargos cobrados no 

contrato firmado com o réu (CDC): a) juros; b) seguro prestamista; c) tarifa 

de registro; d) tarifa de cadastro; e) tarifa de avaliação do bem, e; f) IOF. 

De partida, verifico que o instrumento contratual firmado pelas partes é 

suficientemente claro ao apontar que seriam cobrados os encargos 

impugnados, bem como explícito ao indicar o valor correspondente a cada 

um. Desta feita, não guarda nulidade formal. Em relação à suposta 

abusividade, entendo que a simples cobrança dos referidos encargos, por 

si só, não pode ser reputada como ensejadora de manifesta desvantagem 

ao consumidor. Além dos juros (remuneração do capital), também pode a 

instituição financeira pretender o ressarcimento pelos custos 

administrativos de sua atividade, repassando-os ao consumidor, assim 

como se dá com a assunção de despesas pelo comprador na compra e 

venda (art. 490 do CC), na cobrança de tarifas de instalação de aparelho 

de TV a cabo, de linha telefônica etc. Tais cobranças são possíveis desde 

que não realizadas de forma exagerada (a proporcionalidade entre o valor 

do bem financiado e as citadas tarifas é prova que isso não ocorreu, ou 

seja, o exagero). Não bastassem, todos os encargos são previstos no 

ordenamento jurídico. Isto é, existem normas permissivas da autoridade 

monetária e previsão de encargos em contrato, os quais reputo válida sua 

cobrança, como reconhece a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. TAXA 

DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. Não 

viola a norma de regência dos embargos de declaração o acórdão que 

apenas decide a lide contrariamente aos interesses da parte. 2. As 

normas regulamentares editadas pela autoridade monetária facultam às 

instituições financeiras, mediante cláusula contratual expressa, a 

cobrança administrativa de taxas e tarifas para a prestação de serviços 

bancários não isentos. 3. As tarifas de abertura de crédito (TAC) e 

emissão de carnê (TEC), por não estarem encartadas nas vedações 

previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do 

CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela 

instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, 

consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a 

demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente 

financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não 

ocorreu no caso presente (REsp 1.246.622/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE 

SALOMÃO, unânime, DJe de 16.11.2011) 4. Recurso especial conhecido e 

provido.(REsp 1270174/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 05/11/2012). Neste 

sentido, passo a análise individualizada de cada um dos encargos 

impugnados pelo autor. I. Do anatocismo. De início, destaco que não existe 

vedação legal à fixação da taxa de juros remuneratórios ou 

compensatórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano, 
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justamente por não ser aplicável a limitação prevista no Decreto nº 

22.626/33 (Lei de Usura) às instituições financeiras, mas, sim, as 

disposições da Lei nº 4.595/1964, a qual regulamentou o Sistema 

Financeiro Nacional. Neste azimute, a Súmula nº 596 do STF, segundo a 

qual “as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de 

juros e aos outros encargos nas operações realizadas por instituições 

públicas ou privadas que integral o sistema financeiro nacional”. Ressalto 

que a norma prevista no art. 192, §3º, da CRFB foi revogada pela EC nº 

40/2003, razão pela qual não pode ser legitimamente invocada para 

embasar a pretensão do autor. E, ainda que não tivesse sido revogada, é 

certo que o STF firmou entendimento de que a eficácia da norma 

constitucional mencionada dependeria, necessariamente, de 

regulamentação normativa infraconstitucional, sob a forma de lei 

complementar, o que não ocorreu. Neste sentido, o STJ editou a súmula nº 

382, apregoando que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”. E, no presente caso, não 

vislumbro que o consumidor tenha sido colocado em situação de 

desvantagem exagerada, de modo que a cláusula contratual em questão 

não se mostra abusiva. Consigo, outrossim, que, muito embora aplicáveis 

as normas do CDC, a capitalização de juros, por si só, não é abusiva, 

quando for ínsita ao contrato e prevista expressamente. E, no caso 

concreto, o percentual adotado não colocou o consumidor em 

desvantagem exagerada, tampouco causou onerosidade excessiva. 

Portanto, havendo previsão legal e contratual da capitalização mensal e 

anual de juros em percentual que não se mostra abusivo, não se justifica a 

revisão das cláusulas contratuais. Firmado o contrato, este se torna 

perfeito e acabado e, desde então, não ocorreram fatos novos que 

resultassem em possível revisão das cláusulas contratuais, nem tampouco 

houve qualquer vício de consentimento capaz de nulificar o contrato, 

estando-se diante de um ato jurídico praticado com livre manifestação de 

vontade por agentes capazes, sendo o objeto lícito, com regras definidas 

e previamente ajustadas, porquanto não há proibição legal com relação à 

contratação realizada. Neste viés, comprovas não foram as alegações do 

autor quanto a exorbitância do valor do contrato ou abusividade dos 

encargos, não podendo haver mudança aleatória do pacto, uma vez que 

este foi claro na taxa de juros mensal e anual, sem qualquer alteração do 

pacto por parte da ré que permitisse revisão. II – Da cláusula de seguro. 

Em relação ao seguro, tem previsão no art. 1º, §2º, da Resolução Bacen 

nº 3.517/2007 e compõe o Custo Efetivo Total (CET) da operação: “Art. 1º 

As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, 

previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento 

mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e 

empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, 

expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a 

fórmula constante do anexo a esta resolução. § 1º O custo total da 

operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total 

(CET). § 2º O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes 

às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser 

pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas 

cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de 

terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas 

forem objeto de financiamento” No caso dos autos, o autor não produziu 

qualquer prova a indicar que lhe tenha sido imposta, de forma coercitiva, a 

contratação do seguro. Assim sendo, presume-se que tenha sido firmada 

de forma voluntária pelo contratante, de forma que reputo válida e legítima 

a sua previsão contratual. III – Tarifa de Registro. Em relação a tarifa de 

registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso 

Especial nº 1.578.553/SP, paradigma do Tema 958 dos recursos 

repetitivos, fixando a seguinte tese: “Validade da tarifa de avaliação do 

bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento 

da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da 

cobrança do serviços não efetivamente prestado e a possibilidade de 

controle da onerosidade excessiva em cada caso”. Com efeito, a referida 

tarifa administrativa diz respeito a serviço efetivamente prestado pela ré e, 

portanto, passível de cobrança, já que objetiva, exclusivamente, dar 

atendimento ao pleito do autor de se beneficiar do dinheiro do banco, para 

o fim por ele pretendido. Além disso, o Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV) juntado no id. 21770250 – Pág. 1 

comprova a efetiva realização do registro e o valor constante da cédula 

comprova a efetiva realização da avaliação do bem. Assim, não se 

sustenta a alegação de que os acréscimos são provenientes de cláusulas 

leoninas e abusivas, visto que o autor assumiu e contratou por sua própria 

vontade, valendo salientar que tais informações estão suficientemente 

claras no contrato. IV - Tarifa de Cadastro. A Tarifa de Cadastro foi 

prevista na Resolução Bacen nº 3.518/2007 e, depois, pelo art. 3º da 

Resolução Bacen nº 3.910/2010, vejamos: “Art. 3º. A cobrança de tarifa 

pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar 

a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da 

cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim 

considerados aqueles relacionados a: I – cadastro”. A mesma Resolução 

Bacen nº 3.919/2010 define o fato gerador da Tarifa de Cadastro: 

“Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente. Sendo assim, possível sua cobrança, já que 

contemplada dentre aqueles encargos expressamente autorizados pelo 

Banco Central e desde que editada a Resolução nº 3.518/2007. Esse o 

entendimento do STJ: “[...] 9. Teses para efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª 

Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência 

da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de 

abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto. – 2ª Tese: Com a vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira. – 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto Sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 

1251331 RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). V - Tarifa de avaliação. Quanto a 

tarifa de avaliação do bem, ela vem prevista no art. 5º, inciso VI, da 

Resolução Bacen nº 3.919/2010, senão vejamos: “Art. 5º. Admite-se a 

cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas 

naturais, desde que explicitados ao cliente ou ao usuário as condições de 

utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a: (...) VI 

– avaliação, reavaliação e substituição de bens em garantia”. “In casu”, 

não há dúvidas que o veículo dado em garantia foi efetivamente avaliado, 

uma vez que seu valor consta expressamente do contrato celebrado entre 

as partes (id. 21770249 – Pág. 1). Logo, legítima é a cobrança. VI – Do 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em arremate, com relação à 

cobrança do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – dispõe o 

Decreto nº 6.306/2007 sobre a sua incidência nas operações de crédito 

(art. 2º, inc. I, “a”), sendo que as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras 

do crédito são as responsáveis pela sua cobrança e seu recolhimento ao 

Tesouro Nacional (art. 5º). Por outro lado, o STJ já decidiu que é possível 

às partes convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento 

acessório ao mútuo principal, aplicando-se os mesmos encargos 

processuais. Assim, não há ilicitude na cobrança do IOF no contrato “sub 

judice”. Sobre o tema: “COMERCIAL. CÉDULA RURAL PIGNNORATÍCIA. 

EXIGÊNCIA TARDIA DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULAS N. 282 E 256/STF. JUROS. LIMITAÇÃO (12% AA). AUSÊNCIA 

DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. LEI DE USURA 

(DECRETO N. 22.626/33). INCIDÊNCIA. JUROS NA INADIMPLÊNCIA. 

LIMITES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. BTNF. 41,28%. 

DESPESAS ACESSÓRIAS. PRÊMIO DE SEGURO E REGISTRO DO TÍTULO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SÚMULA N. 5/STJ. IOF. INCIDÊNCIA. 

DESIMPORTÂNCIA DE PACTUAÇÃO.I. (...) VI. A incidência do IOF 

independe de convenção entre as partes, sendo devido seu recolhimento, 

verificado o fato gerador. VII. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa parte, parcialmente provido.” (STJ: REsp 100822 / RS, Relator 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR QUARTA TURMA, julgado em 

18.04.2002). (Grifos meus). “Recursos de apelação interpostos, de parte 

a parte, contra r. sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente 
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ação revisional de contrato – Alegação de incorreção – Pedido de reforma 

– Reforma parcial da r. sentença. Valor cobrado genericamente pelo 

banco a título de "tarifas" – cobrança que se mostra indevida – vedação 

de sua cobrança a partir de 01 de março de 2011, conforme Resolução nº 

3.954, do Bacen – Contrato celebrado em agosto de 2014 – Abuso 

configurado - Precedentes nesse sentido – Recurso do banco não 

provido. Exigência de valores a título de tributos - IOF - regularidade de 

sua exigência – Inexistência de abusos quanto a diluição do valor exigido 

a título de imposto – Adiantamento do tributo pela instituição financeira – 

Recurso da autora não provido. Alegação de julgamento "extra petita" – 

Peça inaugural que não deduziu pretensão direcionada a análise dos juros 

remuneratórios praticados – Nulidade configurada – R. sentença decotada 

em tal tópico, de sorte a afastar a apreciação de tais aspectos – 

Necessidade de reforma – Recurso da autora provido. Ônus decorrentes 

da sucumbência – Sucumbência recíproca – Adequada divisão fraternal 

entre as partes de tais encargos, mantida a verba honorária definida em 

1ºgrau – Recurso da autora provido.” (Apelação nº 1019211- 

90.2015.8.26.0224, 16ª Câmara de Direito Privado do E.TJSP, Rel Des. 

Simões de Vergueiro, julgado em 21/02/2017, V.U.) O autor, por seu turno, 

não demonstrou a existência de cobrança excedente, deixando de 

apresentar provas documentais neste sentido, de modo que seu pedido 

não deve prosperar. Por consequência, não há qualquer montante a ser 

devolvido pela ré ao autor, no tocante aos pedidos ora analisados. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos deduzidos na peça de ingresso, o que faço para extinguir o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro assente no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, CONDENO o autor 

ao pagamento das despesas de ingresso, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência ora arbitrados em R$ 2.536,67 (dois mil, 

quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), na forma do 

art. 82, §2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001790-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARTHUR DE LIMA SANTOS AZAMBUJA (REQUERENTE)

IVANA DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

L. D. L. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001790-19.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: IVANA DE LIMA SANTOS, JOAO ARTHUR DE LIMA 

SANTOS AZAMBUJA, L. D. L. S. A. REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

ARROLAMENTO ajuizada por IVANA DE LIMA SANTOS AZAMBUJA em 

razão do falecimento de WADSON DOS SANTOS AZAMBUJA, 

devidamente qualificados nos autos. Após a propositura da presente 

demanda, a autora deixou de promover atos personalíssimos que se 

mostram imprescindíveis ao bom trâmite processual, mormente em razão 

da impossibilidade de sua localização por conta da alteração de seu 

endereço sem informar seu atual paradeiro. Desta forma, o feito deve ser 

extinto ante a inércia protagonizada pelo autor por mais de 30 (trinta) dias. 

É o que basta relatar. Fundamento e decido. Consoante se infere da leitura 

do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se 

compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em 

razão da inércia protagonizada pela interessada, considerando-se válidas 

todas as intimações encaminhadas ao endereço declinado nos autos, “ex 

vi” do art. 274, parágrafo único, do NCPC. Além disso, mostra-se 

dispensável o atendimento da exigência prevista na Súmula nº 240 do c. 

Superior Tribunal de Justiça, eis que a requerida nem sequer foi citada. 

Pelo exposto, considerando que o autor não promoveu os atos e 

diligências que lhes competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do NCPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito. Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, cuja execução restará suspensa por 5 (cinco) 

anos em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Sem condenação em honorário de advogados, em razão da 

inexistência da angularização processual. PUBLIQUE-SE. Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, REMETAM-SE os 

autos à CAA. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003955-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AKEMI KIHARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI DE GENARO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003955-39.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

TATIANE AKEMI KIHARA REU: EDNEI DE GENARO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DESPEJO proposta por TATIANE AKEMI KIHARA contra EDNEI 

DE GENARO. O feito tramitou regularmente e, em Id. 27512878, a autora 

requereu a extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De acordo 

com a informação constante dos autos (Id. 27512878), a autora não mais 

pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, em 

relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 4º, do NCPC, é 

certo que se trata de medida desnecessária, eis que a parte requerida não 

apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do presente feito 

não faz coisa julgada material, podendo o requerente, promover nova 

ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de Id. 27512878 e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

ressalvados os pagamentos efetuados. No entanto, deixo de condenar em 

honorários advocatícios à vista da inexistência da triangularização 

processual. Considerando que o pedido de desistência do feito é ato 

incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002320-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVITE ROMAN BESERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CANDIDO DOS REIS (REU)

FRANCISCO ROGERIO DAS FLORES (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2353 de 2710



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002320-23.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ADELVITE ROMAN BESERRA REU: FRANCISCO ROGERIO DAS FLORES, 

JOSE CARLOS CANDIDO DOS REIS Vistos. ADELVITE ROMAN BESERRA, 

qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR contra FRANCISCO ROGÉRIO DAS FLORES, também 

qualificado. A autora, em apertada síntese, alega que é possuidora de um 

imóvel localizado na Avenida Benedito Francisco da Silva, com área total 

de 667m² (seiscentos e sessenta e sete metros quadrados) e, que em 

2015 o emprestou gratuitamente ao réu, por prazo indeterminado. No 

entanto, em 30 de maio de 2019, promoveu notificação do réu, para que 

em 30 (trinta) dias desocupasse voluntariamente o imóvel. Acontece que o 

réu não desocupou o imóvel, e tem se negado a desocupá-lo. Diante dos 

fatos narrados, a autora pleiteou o deferimento da tutela provisória de 

urgência a fim de que seja reintegrada na posse do imóvel. No mérito, 

pugnou pela procedência da demanda, reintegrando-a na posse do imóvel, 

e condenação do requerido em perdas e danos no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) mensais, a título de aluguel, sem prejuízo das custas e 

honorários advocatícios. Juntou os documentos de ID nº. 21761783 a 

21762048. Carreou o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciais (ID nº. 21765436/21765435). Em decisão anexada em Id. 

21847770, indeferiu-se o pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência e se aprazou data para a realização de audiência de conciliação, 

posteriormente cancelada, conforme decisão de Id. 22504608. 

Devidamente citado, o requerido deixou de apresentar defesa nos autos 

(Id. 27418967). Na sequência dos atos processuais, o autor pugnou pela 

declaração da revelia do requerido e pela procedência do pedido incial. E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e 

decido. O réu foi pessoalmente citado (Id. 25639851), e deixou transcorrer 

“in albis” o prazo para oferecimento de contestação (Id. 27418967). A 

hipótese versada, em observância ao disposto no art. 355, II, do Novo 

Código de Processo Civil, admite o julgamento antecipado, visto que o réu, 

a despeito de ter sido devidamente citado, não apresentou contestação no 

prazo assinalado em lei para o caso de inexistência de acordo entre as 

partes. Com efeito, impera na hipótese a revelia, estatuída pelo art. 344 do 

mesmo diploma legal, de modo que há de ser reconhecida a confissão 

ficta quanto à matéria de fato deduzida na inicial pelo autor. Ademais, 

conforme consta do relatório e após análise de todo o emaranhado de 

documentos do qual se compõe o presente feito, ressai dos autos que o 

pedido comporta procedência. Assim, de acordo com o conteúdo 

normativo do art. 561 do Novo Código de Processo Civil, tem-se que para 

se aferir a viabilidade da ação de reintegração de posse, mister se faz 

comprovar o cumprimento de todos os seus requisitos, quais sejam, (i) a 

sua posse, (ii) a turbação praticada pelo réu, (iii) a data da turbação e (iv) 

a continuação da posse. A esse respeito, vislumbra-se de todo o 

processado que o autor comprovou, desde a inicial e suficientemente, 

todos os requisitos necessários à procedência do pedido, como dito 

alhures. Isto porque os documentos carreados à inicial são o bastante 

para demonstrar a posse exercida pelos autores, ainda que indireta, na 

condição de proprietários dos imóveis, circunstância que, por 

consequência da revelia do réu, tornou-se matéria incontroversa. 

Destarte, diante do acima exposto e haja vista a existência de substrato 

probatório a evidenciar o direito dos autores, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial. 

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, sendo estes ora arbitrados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, consoante estatui o art. 85, § 8º, do NCPC. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. Com o trânsito em julgado da presente 

sentença, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de reintegração 

definitiva na posse do imóvel, em benefício do autor. Ao final, em nada 

sendo requerido pelos interessados no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-SE os autos à CAA. Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000465-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE SOUZA FERREIRA (REU)

KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA (REU)

VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA (REU)

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000465-43.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

LTDA - ME, KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA, VALDEIR DE 

SOUZA FERREIRA, VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA Vistos. BANCO DO 

BRASIL SA, devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente 

AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de F. C. COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS LTDA – ME e outros, todos qualificados nos autos. O feito 

tramitou regularmente e, em Id. 27546540, a parte autora informou a 

ocorrência de acordo entre as partes, motivo pelo qual requereu a 

extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. 

Decido. No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes em 

Id. 27546540, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. No mais, DETERMINO a 

lavratura de termo de penhora, nos moldes do art. 845, §1º, do NCPC, do 

imóvel descrito como Lote nº. 3, da Quadra 5, registrado no Cartório de 

Imóveis de Pontes e Lacerda sob o nº. 25.223, avaliado em R$ 78.592,34 

(setenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro 

centavos). CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, ressalvados 

os pagamentos comprovadamente efetuados nos autos. DEIXO de 

condenar as partes ao pagamento de honorários, observando-se o teor 

do acordo celebrado. Considerando o ato incompatível com o pleito 

recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do 

trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Derradeiramente, DEIXO de determinar a 

suspensão da marcha do processo, uma vez que em caso de 

descumprimento da avença, basta que a parte interessada requeira o 

desarquivamento dos autos, sem qualquer ônus, e imprima o 

prosseguimento que entender cabível. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Pontes 

e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003300-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER VAINER TEIXEIRA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003300-67.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

VAGNER VAINER TEIXEIRA BRAZ REU: MUNICIPIO DE VALE DE SAO 

DOMINGOS Vistos. VAGNER VAINER TEIXEIRA BRAZ, devidamente 

qualificada e representada, ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA em 

desfavor de MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS e outros, todos 

qualificados nos autos. O feito tramitou regularmente e, em Id. 27633234, a 

parte autora informou a ocorrência de acordo entre as partes, motivo pelo 

qual requereu a extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o 
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necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se que as partes 

entabularam acordo e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo 

que inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre partes em Id. 27633234, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o 

requerente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na 

forma do art. 90, § 2º, do NCPC, observando-se a suspensão por 5 

(cinco) anos da exigibilidade de tais verbas, nos termos do §3º do art. 98 

do NCPC. DEIXO de condenar as partes ao pagamento de honorários, 

observando-se o teor do acordo celebrado. Considerando o ato 

incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000036-42.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARGARETH DE FATIMA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. MARGARETH DE FATIMA DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

alegando possuir doença que a incapacita total e permanentemente para o 

desenvolvimento das atividades laborais. Carreou à inicial os documentos 

de Id. 17274106 - Pág. 1 a Id. 17274110 - Pág. 1. Devidamente citado, o 

réu apresentou contestação em Id. 18467643, alegando apenas questões 

de mérito. A autora, por sua vez, trouxe aos autos sua réplica, em Id. 

19779831. A autora foi submetida à perícia médica, tendo sido o 

respectivo laudo juntado em Id. 25926872. Na sequência, o requerido 

apresentou novos quesitos em Id. 26327213, e a autora ofertou 

manifestação sobre o laudo em Id. 20768799. É o relatório. Fundamento e 

decido. Da preclusão da faculdade processual de apresentação de 

quesitos: Estatui o art. 465, §1º, inciso III, do NCPC, que incumbe à parte, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da nomeação do 

perito, apresentar os quesitos que entender necessários à elucidação do 

ponto objeto do exame pericial. Deste modo, a faculdade processual de a 

autarquia ré apresentar novos quesitos após a apresentação do laudo 

pericial encontra-se abarcada pela preclusão temporal, motivo pelo qual 

deixo de apreciar o pedido contido na peça processual de Id. 26327213. 

Em sendo assim, passo à prolação da sentença. Inicialmente, faz-se 

necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário nominado 

como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência de incapacidade 

temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo 

máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em que o segurado 

dele necessite, de modo que representa a efetivação do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. O benefício deve cessar 

quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, salvo 

quando o segurado for insuscetível de recuperação para a atividade 

habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de Id. 25926872, 

deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito 

que a autora padece de incapacidade parcial e permanente para as 

atividades laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o 

condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor 

probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de que 

se reveste, conforme já mencionado anteriormente. A este respeito, e no 

concernente às situações de incapacidade daqueles que se encontram 

em situação assemelhada à da autora, em consonância com o resultado 

de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A 

QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requisitos indispensáveis para 

a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. A aposentadoria por 

invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao 

segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga 

enquanto permanecer nessa situação. 3. A concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez para trabalhador rural, segurado especial, 

independe do cumprimento de carência, entretanto, quando os 

documentos não forem suficientes para a comprovação dos requisitos 

previstos em lei - prova material plena (art. 39, I c/c 55, § 3º, da Lei 

8.213/91), exige-se a comprovação do início de prova material da atividade 

rural com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal. 4. 

Comprovada, nos autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem 

como sua incapacidade parcial e permanente, mas que impede a 

realização de atividades com esforços físicos, e considerando-se a difícil 

reabilitação para outra atividade em razão de suas condições pessoais, 

deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, estando o 

segurado obrigado a se sujeitar a exame médico-pericial periódico (art. 70 

da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao 

benefício tenha sido assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 

anos. 5. O termo inicial do benefício será a data do requerimento 

administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 

da Lei 8.213/1991). Não havendo requerimento, será a data da citação ou 

a data do laudo. 6. No que concerne ao pagamento de prestações 

vencidas, será observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo 

único, da Lei n. 8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 7. O benefício deve ser 

imediatamente implantado, em razão do pedido de antecipação de tutela, 

presentes que se encontram os seus pressupostos, com fixação de 

multa, declinada no voto, de modo a não delongar as respectivas 

providências administrativas de implantação do benefício previdenciário, 

que tem por finalidade assegurar a subsistência digna do segurado. 8. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a 

partir da sua vigência. 9. Honorários advocatícios, de 10% da 

condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. 10. Apelação da parte 

autora provida para, reformando a sentença, conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez. (TRF1, AC 0020698-85.2015.4.01.9199/MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.1359 de 03/02/2016) Outrossim, a autora 

logrou demonstrar a condição de segurada. Isto porque, por meio da 

exibição do documento de Id. 18467649 - Pág. 2, verifica-se que a últimas 

contribuições foram realizadas entre 5 de janeiro de 2009 a 29 de outubro 

de 2015, e de 1º a 30 de agosto 2016, perfazendo, deste modo, o período 
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de carência previsto no art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.213/1991. Portanto, a 

autora manteve a qualidade de segurada até agosto de 2018, nos termos 

do art. 15, §1º, da Lei nº. 8.213/91, período no qual formulou o pedido 

administrativo de concessão do benefício previdenciário (27/02/2018 – Id. 

17274110). Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DOENÇA 

PRÉ-EXISTENTE AO REINGRESSO DA SEGURADA NO RGPS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A possibilidade de concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91 e 

requer: a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for o caso, do 

período de carência; c) ser o segurado considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 2. Da análise conjunta das disposições do art. 15 da Lei nº 

8.213/91 e do art. 13, II do Decreto nº 3.048/99, observa-se que a 

qualidade de segurado é mantida, independentemente de contribuições, 

até 12 (doze) meses após a cessação de benefício por incapacidade. Por 

sua vez, nos termos do § 1º do art. 15 do citado diploma referido prazo 

será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver 

pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção 

que acarrete a perda da qualidade de segurado. 3. Conforme se observa 

pelas guias e pelo CNIS juntado aos autos, a autora detém apenas 35 

(trinta e cinco) contribuições mensais. Qualidade de segurada mantida, 

portanto, até o dia 15/07/2004, nos termos do § 4º do art. 15 da Lei nº 

8.213/91. Assim, em 11/12/2006, quando do ajuizamento da ação a autora 

já tinha perdido a qualidade de segurada. Sentença mantida. 4. Apelação 

da autora desprovida. (TRF-1 - AC: 00684843820094019199, Relator: JUIZ 

FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

Data de Publicação: 23/09/2015) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

deduzido na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 

487, I, do NCPC, para o fim de CONCEDER o benefício de aposentadoria 

por invalidez à autora MARGARETH DE FATIMA DA SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo do benefício (27 de fevereiro de 2018 – Id. 17274110). O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 8º, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. Ademais 

disso, verifica-se que a parte requerente formulou pedido de concessão 

de tutela de urgência, ao argumento de que o quadro clínico da autora, 

com o passar dos anos em que tramita o presente feito, tem se agravado 

sobremaneira. Some-se a isto o fato de que a perícia médica realizada, 

embora tenha atestado a ausência de incapacidade para o trabalho, 

confirmou que a autora dispõe de limitações laborais, fato que culmina por 

prejudicar a obtenção de seu sustento. Tais circunstâncias delineiam a 

existência do primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência, 

relativo à probabilidade do direito. Do mesmo modo, e sob os mesmos 

fundamentos, também se encontra presente nesta quadra processual o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Percebe-se, assim, 

que a autora logrou demonstrar atualmente o cumprimento das exigências 

previstas no art. 300 do NCPC, de modo que o deferimento do pleito trazido 

em Id. 26706207 é a medida que se impõe. Isto posto, em decorrência da 

observância dos requisitos ensejadores, delineados no art. 300 do NCPC, 

e revendo o posicionamento anteriormente adotado, DEFIRO o pedido 

antecipatório de concessão da aposentadoria por invalidez. Por 

consequência, EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

contido nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o 

cumprimento da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 

536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para 

tanto, serem encaminhados os documentos pessoais da autora, se já não 

o tiver sido feito. CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, 

notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da multa-diária. 

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema 

AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados em Id. 18170370 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 

do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. DISPENSO o reexame 

necessário, uma vez que no presente caso a condenação imposta à parte 

ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste 

modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA 

SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 

496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no 

CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a 

condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, 

do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à 

concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um 

salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente 

inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil 

salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da 

condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa 

o f i c i a l  n ã o  c o n h e c i d a .  ( R e e x a m e  N e c e s s á r i o  - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da segurada: MARGARETH DE FATIMA 

DA SILVA; benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data do 

indeferimento administrativo do pedido: 27 de fevereiro de 2018. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000639-18.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO DE AGUIAR REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. JOSE ROBERTO DE AGUIAR, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, alegando possuir doença que a incapacita total e 

permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais. 

Carreou à inicial os documentos de Id. 18590305 - Pág. 1 a Id. 18590336 - 

Pág. 1. Devidamente citado, o réu deixou de apresentar contestação, 

consoante certidão de Id. 20714916. O autor foi submetido à perícia 

médica, tendo sido o respectivo laudo juntado em Id. 26134704. Na 

sequência, o requerido apresentou quesitos em Id. 26327221. É o relatório. 

Fundamento e decido. Da preclusão da faculdade processual de 

apresentação de quesitos: Estatui o art. 465, §1º, inciso III, do NCPC, que 

incumbe à parte, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da 

nomeação do perito, apresentar os quesitos que entender necessários à 

elucidação do ponto objeto do exame pericial. Deste modo, a faculdade 

processual de a autarquia ré apresentar novos quesitos após a 

apresentação do laudo pericial encontra-se abarcada pela preclusão 

temporal, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido contido na peça 

processual de Id. 26327221. Em sendo assim, passo à prolação da 

sentença. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o 

benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 

oportunidade em que o segurado dele necessite, de modo que representa 
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a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação para 

a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de Id. 26134704, 

deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito 

que o autor padece de incapacidade total e permanente para as atividades 

laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o condão de 

vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor probante, 

à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de que se 

reveste, conforme já mencionado anteriormente. A este respeito, e no 

concernente às situações de incapacidade daqueles que se encontram 

em situação assemelhada à do autor, em consonância com o resultado de 

perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A 

QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requisitos indispensáveis para 

a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. A aposentadoria por 

invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao 

segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga 

enquanto permanecer nessa situação. 3. A concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez para trabalhador rural, segurado especial, 

independe do cumprimento de carência, entretanto, quando os 

documentos não forem suficientes para a comprovação dos requisitos 

previstos em lei - prova material plena (art. 39, I c/c 55, § 3º, da Lei 

8.213/91), exige-se a comprovação do início de prova material da atividade 

rural com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal. 4. 

Comprovada, nos autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem 

como sua incapacidade parcial e permanente, mas que impede a 

realização de atividades com esforços físicos, e considerando-se a difícil 

reabilitação para outra atividade em razão de suas condições pessoais, 

deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, estando o 

segurado obrigado a se sujeitar a exame médico-pericial periódico (art. 70 

da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao 

benefício tenha sido assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 

anos. 5. O termo inicial do benefício será a data do requerimento 

administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 

da Lei 8.213/1991). Não havendo requerimento, será a data da citação ou 

a data do laudo. 6. No que concerne ao pagamento de prestações 

vencidas, será observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo 

único, da Lei n. 8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 7. O benefício deve ser 

imediatamente implantado, em razão do pedido de antecipação de tutela, 

presentes que se encontram os seus pressupostos, com fixação de 

multa, declinada no voto, de modo a não delongar as respectivas 

providências administrativas de implantação do benefício previdenciário, 

que tem por finalidade assegurar a subsistência digna do segurado. 8. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a 

partir da sua vigência. 9. Honorários advocatícios, de 10% da 

condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. 10. Apelação da parte 

autora provida para, reformando a sentença, conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez. (TRF1, AC 0020698-85.2015.4.01.9199/MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.1359 de 03/02/2016) Outrossim, o autor 

logrou demonstrar a condição de segurada. Isto porque, por meio da 

exibição do documento de Id. 18590317, verifica-se que a autarquia ré 

reconhecera anteriormente a qualidade de segurado do autor, tanto é 

assim que lhe concedeu administrativamente o benefício de aposentadoria 

por invalidez de 24 de março de 2014 a 15 de fevereiro de 2019. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo com 

resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor JOSÉ 

ROBERTO DE AGUIAR, devidamente qualificada nos autos, no valor de um 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (15 de fevereiro de 2019 – Id. 18590317). Outrossim, CONFIRMO 

a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de Id. 18631233. 

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97. Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 8º, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via 

Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados em Id. 

18631233 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 

201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. DISPENSO o 

reexame necessário, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA 

SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 

496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no 

CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a 

condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, 

do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à 

concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um 

salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente 

inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil 

salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da 

condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa 

o f i c i a l  n ã o  c o n h e c i d a .  ( R e e x a m e  N e c e s s á r i o  - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: JOSÉ ROBERTO DE 

AGUIAR; benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de mínimo; da data da cessação 

do benefício: 15 de fevereiro de 2019. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e 

Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000193-15.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

IRINEU MARQUES DE SOUZA REU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. IRINEU MARQUES DE SOUZA, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando possuir doença que 

o incapacita total e permanentemente para o desenvolvimento das 

atividades laborais. Carreou à inicial os documentos de Id. 17617091 - Pág. 

1 a Id. 17617105 - Pág. 1. Devidamente citado, o réu apresentou 

contestação em Id. 18494913. O autor foi submetido à perícia médica, 

tendo sido o respectivo laudo juntado em Id. 25706143. O réu apresentou 

novo quesito em Id. 26044617 e o autos, ofertou suas alegações finais em 

Id. 26707564. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Da preclusão da faculdade processual de 

apresentação de quesitos: Estatui o art. 465, §1º, inciso III, do NCPC, que 

incumbe à parte, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da 

nomeação do perito, apresentar os quesitos que entender necessários à 

elucidação do ponto objeto do exame pericial. Deste modo, a faculdade 

processual de a autarquia ré apresentar novos quesitos após a 

apresentação do laudo pericial encontra-se abarcada pela preclusão 

temporal, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido contido na peça 

processual de Id. 26044617. Em sendo assim, passo à prolação da 

sentença. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o 

benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 

oportunidade em que o segurado dele necessite, de modo que representa 

a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação para 

a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de Id. 25706143, 

deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito 

que o autor padece de incapacidade total e temporária para as atividades 

laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o condão de 

vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor probante, 

à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de que se 

reveste, conforme já mencionado anteriormente. A este respeito, e no 

concernente às situações de incapacidade daqueles que se encontram 

em situação assemelhada à do autor, em consonância com o resultado de 

perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME COMPLEMENTAR. 

DESNECESSIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. 

VALOR DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS. 1. Não 

ocorre cerceamento de defesa se o autor não logra obter a realização de 

exame complementar, mas o laudo atesta com clareza a existência de 

incapacidade, embora parcial. 2. Os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o 

trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 3. O laudo 

pericial é claro e convincente quanto à existência de incapacidade para a 

atividade habitual do segurado, de forma que foram atendidos os 

requisitos para a concessão do auxílio-doença, que deve ser 

restabelecido desde a data da cessação indevida. 4. Não é devida a 

aposentadoria por invalidez ao segurado que for considerado suscetível 

de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. 5. O valor do 

benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a exemplo do anteriormente 

percebido pelo autor, observando-se o critério legal, nos termos dos arts. 

29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade de comprovação dos 

salários de contribuição, uma vez que estes já estão registrados no CNIS - 

Cadastro Nacional de Informações Sociais. 6. Aplica-se a Lei 11.960/2009 

às parcelas em atraso a partir da sua edição no que tange aos juros de 

mora, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

na Justiça Federal. Em relação à correção monetária, deve ser aplicado o 

INPC por se tratar de matéria previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 

8.213/91 e da ADI 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade parcial 

da Lei 11.960/2009. 7. A fixação da verba honorária em valor fixo nominal 

nem sempre atende ao comando do art. 20 do CPC, ou remunera 

adequadamente os serviços do profissional, devendo, neste caso, ser 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada 

a limitação da base de cálculo recomendada pela Súmula 111 do STJ. 8. 

Apelação parcialmente provida. Remessa oficial a que se dá parcial 

provimento. (TRF1, AC 0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ 

FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016) Além 

do mais, a questão relativa à condição de segurado do autor encontra-se 

comprovada por meio da apresentação do documento de Id. 17617098 - 

Pág. 2, que demonstra que o autor contribuiu durante o lapso 

compreendido entre 1º de dezembro de 2016 a 31 de maio de 2018, 

perfazendo, portanto, o período de carência previsto no art. 25, inciso II, 

da Lei nº. 8.213/1991. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na 

forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de CONCEDER o benefício de 

auxílio-doença ao autor IRINEU MARQUES DE SOUZA, devidamente 

qualificado nos autos, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo do benefício (16 de julho de 2018, Id. 

17617105) e enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser o autor 

submetido a nova perícia médica realizada em sede administrativa, sob 

regular processo administrativo, ou judicial, que o considere irrecuperável 

(quando o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por 

invalidez) ou habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta subsistência. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da 

Lei nº 11.960/2009. INDEFIRO, no entanto, o pedido de conversão do 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que 

a incapacidade do autor, aferida pericialmente, detém natureza total e 

temporária (“vide” laudo de Id. 25706143). Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. Ademais disso, verifica-se que a 

parte requerente formulou pedido de concessão de tutela de urgência, ao 

argumento de que o quadro clínico do autor, com o passar dos anos em 

que tramita o presente feito, tem se agravado sobremaneira. Some-se a 

isto o fato de que a perícia médica realizada, embora tenha atestado a 

ausência de incapacidade para o trabalho, confirmou que o autor dispõe 

de limitações laborais, fato que culmina por prejudicar a obtenção de seu 

sustento. Tais circunstâncias delineiam a existência do primeiro requisito 

para a concessão da tutela de urgência, relativo à probabilidade do direito. 

Do mesmo modo, e sob os mesmos fundamentos, também se encontra 

presente nesta quadra processual o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Percebe-se, assim, que o autor logrou demonstrar 

atualmente o cumprimento das exigências previstas no art. 300 do NCPC, 

de modo que o deferimento do pleito trazido em Id. 26707564 é a medida 

que se impõe. Isto posto, em decorrência da observância dos requisitos 

ensejadores, delineados no art. 300 do NCPC, e revendo o posicionamento 

anteriormente adotado, DEFIRO o pedido antecipatório de concessão do 

benefício de auxílio-doença. Por consequência, EXPEÇA-SE ofício à 
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Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido feito. CIENTIFIQUE-SE 

a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social acerca 

do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da possibilidade de 

arbitramento da multa-diária. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados em Id. 17880769 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. DISPENSO o reexame necessário, uma vez que no 

presente caso a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessária a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. 

REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A 

sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de 

benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: IRINEU MARQUES DE 

SOUZA; (ii) benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda mensal 

atual: 91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO; (iv) 

data de início do benefício (DIB): 16 DE JULHO DE 2018; (v) renda mensal 

inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) data do início do 

pagamento: NÃO SE APLICA. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Processo Número: 1000662-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000662-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AGEU RODRIGUES DOS SANTOS. RÉ: KÊNIA MARQUES RODRIGUES. 

RÉU: K. J. M. R. REPRESENTANTE LEGAL DO RÉU: NORMA MACHADO 

MARQUES. Vistos. AGEU RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, ajuizou AÇÃO REVISIONAL C.C. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

contra KÊNIA MARQUES RODRIGUES e K. J. M. R, representado por 

NORMA MACHADO MARQUES, todos devidamente representados. Narra o 

autor, em síntese, que, após o término da convivência estabelecida com a 

genitora dos réus, firmou acordo com sua ex-companheira em relação à 

prestação alimentícia, guarda e partilha de bens, obrigando-se a pagar, 

mensalmente, o valor de R$ 607,20 (seiscentos e sete reais e vinte 

centavos) em favor de seus filhos, o que equivale a 69% (sessenta e 

nove por cento) do salário mínimo. Prossegue afirmando que a menor 

Kênia Marques Rodrigues atualmente convive em regime de união estável 

com Edinaldo Barbosa Gomes e possui um filho. Empós, enfatiza o fato de 

ter sofrido modificação em suas condições economia-financeiras, o que 

implica na impossibilidade de permanecer honrando com o pagamento 

mensal da prestação alimentícia em favor do menor K. J. M. R e, em razão 

disso, entende ser necessário obter a redução do valor anteriormente 

fixado. Diante disso, propugna pela concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada para o fim de estabelecer, 

provisoriamente, a verba alimentar para 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo nacional devido ao filho K. J. M. R, exonerando-o da obrigação 

alimentar em relação a sua filha, Kênia Marques Rodrigues. Juntou 

documentos (fls. 9/55). Determinada a emenda da petição inicial, o autor 

atendeu o chamado judicial, requerendo a inclusão no polo passivo do 

menor K. J. M. R e a exclusão de sua ex-companheira, Norma Machado 

Marques, com o fito de a última figurar apenas na qualidade de 

representante legal do adolescente. A decisão de id. 13473105 deferiu, 

parcialmente, a tutela antecipada, exonerando o autor da obrigação de 

pagar alimentos em favor da ré, Kênia Marques Rodrigues, sendo 

designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (id. 

17532591). Devidamente citado, o réu, K. J. M. R., apresentou contestação 

alegando, preliminarmente, inépcia da inicial, sob o fundamento de que a 

ação é movida contra a genitora do alimentando, devendo ser julgado 

extinto, sem resolução do mérito, a ação. A seguir, requereu a revogação 

da gratuidade da justiça, devido o autor possuir condições financeiras 

suficientes de pagar as despesas de ingresso. No mérito, detalhou as 

condições financeiras do autor, afirmando possuir potencial econômico 

para cumprir com as suas obrigações anteriormente contraídas. Ao final, 

requereu a improcedência do pedido. A impugnação à contestação foi 

acostada no id. 18013587, refutando, “in totum”, os argumentos do réu. 

Por sua vez, a corré, Kênia Marques Rodrigues, por meio do Núcleo da 

Defensoria Pública, compareceu nos autos reconhecendo a procedência 

do pedido (id. 18093880). Em seguida, a decisão de id. 19325291 afastou 

as preliminares e, na oportunidade, acolheu a pretensão autoral em 

relação à corré, julgando-se procedente o pedido de exoneração de 

alimentos, bem como acolheu a impugnação à concessão da gratuidade da 

justiça, determinando ao autor o recolhimento das despesas de ingresso. 

Após a juntada nos autos do comprovante de pagamento das despesas 

judiciais, o processo foi saneado, designando-se audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade pela qual foram fixados os pontos controvertidos 

(id. 20360890). O réu apresentou o rol de testemunhas e, a seguir, 

requereu a realização de estudo social (id. 20563534), sendo o pleito 

indeferido (id. 20868099). Realizada a audiência instrutória (id. 22066290), 

as partes apresentaram as suas razões finais escritas (id. 22440636 e 

23019895). Por fim, o Ministério Público se manifestou pela parcial 

procedência do pedido, confirmando-se a decisão liminar (id. 23747526). E 

os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. A fixação 

dos alimentos tem sempre como pressuposto, quer na ação inicial ou quer 

no pedido revisional, a proporcionalidade entre as necessidades do 

reclamante e a possibilidade dos recursos da pessoa obrigada. Trata-se 

da regra prevista no art. 1.694, §1º, do Código Civil, maleável e 

circunstancial, que deve ser observada pelo juiz. Pois bem. Como sabido, 

a revisibilidade é característica natural do direito a alimentos. Em outros 

termos, a revisão é preceito contido no art. 1.699 do Código Civil, quer 

fixados por acordo ou por sentença, sendo ínsita a cláusula “rebus sic 

stantibus”, ou seja, enquanto permanecerem as circunstâncias de fato e 

de direito da forma como afirmados na sentença ou no acordo, estes 

permanecem inalterados. Com efeito, modificadas as circunstâncias, 

torna-se possível o ajuizamento de nova ação de alimentos, revisão 

(majoração ou minoração) e/ou exoneração, conforme o caso. Nesta 

trilha, o art. 15 da Lei nº 5.478/1968 (Lei de Alimentos) dispõe que: “a 

decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer 

tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos 

interessados”. “In casu”, o autor pretende que os alimentos pagos ao réu, 

K. J. M. R, sejam reduzidos de 69% (sessenta e nove por cento) para 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo, sob o fundamento de que o valor 

atualmente pago ultrapassa suas condições econômicas e há 

necessidade de sua manutenção própria, além de ter constituído nova 

família, fazendo-se necessária a revisão dos alimentos previamente 

estabelecidos. É certo que, em se tratando de ação revisional de 
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alimentos, o ônus da prova incumbe a quem pleiteia a revisão, 

circunstância pela qual cabe ao autor provar a redução das necessidades 

do réu, bem como a elevação de suas despesas, de modo a corroborar a 

tese sustentada na inicial e, com isso, buscar a procedência do pedido. 

Pelo que se extrai dos autos, o autor, de fato, demonstrou a redução de 

seu patrimônio em razão da partilha de bens realizada no momento da 

dissolução da união estável com a genitora dos réus e, ainda, a 

necessidade de realizar empréstimos para retomar a sua atividade 

profissional, conforme comprovam os documentos de id’s. 13222030, 

13222040 e 13222043. De fato, houve uma redução na renda recebida 

pelo alimentando em relação à época em que se obrigou a prestar os 

alimentos, todavia, o autor informou, em seu depoimento pessoal, que 

atualmente recebe, mensalmente, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

além de obter uma renda com venda de gado para pagar o(s) 

empréstimo(s) realizado(s) (“vide” gravação do depoimento pessoa do 

autor – 10:54 min a 11:28 min). Com isso, naturalmente, ainda resta 

afetada a análise do binômio necessidade-possibilidade. Neste sentido: 

“Ação revisional de alimentos - Alimentante que constituiu nova família e 

teve mais dois filhos - Comprovação de que tem passado por dificuldades 

financeiras - Alimentanda que também enfrenta situação econômica 

complicada, mas que está prestes a atingir a maioridade, podendo entrar 

no mercado de trabalho e colaborar na sua própria subsistência - Valor 

dos alimentos que deve sofrer adequação, conforme o binômio 

necessidade-possibilidade [art. 1.694, §1° e art. 1.695, do CC] - Filhos que 

merecem ser tratados com igualdade - Manutenção da sentença que 

reduziu a pensão alimentícia - Não provimento. Apelação 

9084883-09.2009.8.26.0000, Rel. Dr. Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito 

Privado, j. 17/09/2009”. Compatibilizando as necessidades do réu com as 

atuais possibilidades do autor, entendo que o valor dos alimentos deve ser 

reduzido para 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo nacional, de 

modo a adequar a obrigação alimentícia discutida nestes autos às 

condições econômico-financeiras do alimentante, sem desprestigiar as 

necessidades do alimentando. Por derradeiro, considerando que o 

"julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDecl no MS 

21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção do C. STJ, j. 08/06/2016). Como 

não há nada mais a apreciar, tendo em vista que os demais argumentos 

deduzidos pelas partes no processo não são capazes de, ao menos em 

tese, infirmar a conclusão adotada nesta fundamentação, impõe-se parcial 

procedência da ação. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais 

formulados por AGEU RODRIGUES DOS SANTOS contra K. J. M. R, 

representado por NORMA MACHADO MARQUES, a fim de: I. FIXAR a 

obrigação alimentícia no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do salário 

mínimo nacional, mantendo-se, “in totum”, os demais termos do acordo 

realizado entre as partes, e; II. CONFIRMAR a tutela provisória de urgência 

deferida na decisão de id. 13473105. III. EXTINGUIR o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO os requeridos 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar 

de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, 

incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol 

dos requeridos, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus advogados, via DJE, bem como via remessa dos 

autos ao Núcleo da Defensoria Pública. INTIME-SE o Ministério Público, por 

meio de remessa dos autos. Dou a presente sentença como publicada 

com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT. Dispensado o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. CUMPRA-SE integralmente, EXPEDINDO-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002022-31.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ANDREIA VIEIRA NETTO REQUERIDO: MEIRE HELEN 

BARRETO DE OLIVEIRA Vistos. ANDREIA VIEIRA NETTO, devidamente 

qualificada e representada, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em desfavor de MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA, 

também qualificado. O feito tramitou regularmente e, em Id. 27158769, a 

parte autora informou a ocorrência de acordo entre as partes, motivo pelo 

qual requereu a extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o 

necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se que as partes 

entabularam acordo e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo 

que inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre partes em Id. 27158769, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO as partes 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do 

art. 90, § 2º, do NCPC, com suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. DEIXO de condenar as 

partes ao pagamento de honorários, observando-se o teor do acordo 

celebrado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Considerando o ato incompatível 

com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 15 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002586-10.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: VALDECIR DE SOUZA REQUERIDO: AMBEV S.A. Vistos. 

VALDECIR DE SOUZA, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO c/c 

INDENIZATÓRIA em desfavor de AMBEV S.A., também qualificada. O feito 

tramitou regularmente e, em Id. 25815975, as partes informaram a 

ocorrência de acordo, motivo pelo qual requereram a extinção do feito na 

forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. Decido. No caso em 

tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e requereram a sua 

homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado. Do 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes em Id. 25815975, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. CONDENO as partes, em maneira 

igualitária, ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na 

forma do art. 90, § 2º, do NCPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade 

em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. DEIXO de 
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condenar as partes ao pagamento de honorários, observando-se o teor 

do acordo celebrado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento, consignando-se os dados bancários informados em Id. 

26608471. Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, 

art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em 

julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002530-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002530-74.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ANTONIO SANTOS SOUSA REQUERIDO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Vistos. ANTONIO SANTOS SOUSA, devidamente 

qualificado e representado, ajuizou a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA em 

desfavor de CAB PONTES E LACERDA LTDA, também qualificada. O feito 

tramitou regularmente e, em Id. 25816445, as partes informaram a 

ocorrência de acordo, motivo pelo qual requereram a extinção do feito na 

forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. Decido. No caso em 

tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e requereram a sua 

homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado. Do 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes em Id. 25816445, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. CONDENO as partes, de maneira 

igualitária, ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na 

forma do art. 90, § 2º, do NCPC, com suspensão da exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, 

do NCPC. DEIXO de condenar as partes ao pagamento de honorários, 

observando-se o teor do acordo celebrado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002571-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA ROSANGELA DE ANUNCIACAO (REU)

PEDRO FRANCISCO DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002571-75.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO. REQUERIDO: NUBIA 

ROSANGELA DE ANUNCIAÇÃO. REQUERIDO: PEDRO FRANCISCO DA 

CRUZ. Vistos. MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE C/C DEMOLITÓRIA em desfavor de NÚBIA ROSÂNGELA 

ANUNCIAÇÃO e PEDRO FRANCISCO DA CRUZ, também qualificados. Em 

apertada síntese, relatou o autor que adquiriu no ano de 2002 dois lotes 

contíguos, localizados hoje no bairro “Morada da Serra”, nesta urbe. 

Segundo continua narrando, os requeridos são seus vizinhos e, em 

dezembro de 2017, invadiram sua posse, caracterizando-se esbulho, uma 

vez que edificaram um muro com cerca de 1 (um) metro para dentro de 

seus terrenos. Diante do ocorrido, ajuizou a presente demanda pleiteando 

pela reintegração da área esbulhada, com consequente determinação de 

demolição do muro construído pelos requeridos. Carreou à inicial os 

documentos de ID n.º 16294179 a 16325360. O despacho de ID n.º 

16325630 ordenou a emenda da inicial, o que foi prontamente atendido 

pelo requerente em ID n.º 16873472. Os réus foram pessoalmente citados 

e intimados (ID n.º 20572149). Tendo as partes comparecido à sessão de 

mediação, segundo demonstra o termo de ID n.º 22561873, não se 

compuseram. De acordo com a certidão de ID n.º 23535359, o prazo para 

apresentação e defesa transcorreu sem que os requeridos 

apresentassem contestação. Por fim, o autor jungiu manifestação ao ID n.º 

24315457 pleiteando pela declaração de revelia dos requeridos, e pelo 

julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Fundamento e decido. A 

hipótese versada, em observância ao disposto no art. 355, II, do Novo 

Código de Processo Civil, admite o julgamento antecipado, visto que os 

réus, a despeito de terem sido devidamente citados, não apresentaram 

contestação no prazo assinalado em lei. Com efeito, impera na hipótese a 

revelia, estatuída pelo art. 344 do mesmo diploma legal, de modo que há de 

ser reconhecida a confissão ficta quanto à matéria de fato deduzida na 

inicial pelo autor. Ademais, conforme consta do relatório e após análise de 

todo o emaranhado de documentos do qual se compõe o presente feito, 

ressai dos autos que o pedido comporta procedência. Assim, de acordo 

com o conteúdo normativo do art. 561 do Novo Código de Processo Civil, 

tem-se que para se aferir a viabilidade da ação de reintegração de posse, 

mister se faz comprovar o cumprimento de todos os seus requisitos, quais 

sejam, (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticada pelos réus, (iii) a data do 

esbulho e (iv) a continuação da posse. A esse respeito, vislumbra-se de 

todo o processado que o autor comprovou, desde a inicial e 

suficientemente, todos os requisitos necessários à procedência do 

pedido, como dito alhures. Isto porque os documentos carreados à inicial 

são o bastante para demonstrar a posse exercida pelo autor, ainda que 

indireta, na condição de possuidor do imóvel, circunstância que, por 

consequência da revelia dos réus, tornou-se matéria incontroversa. 

Destarte, diante do acima exposto e haja vista a existência de substrato 

probatório a evidenciar o direito do autor, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim 

de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial. Como 

consequência, DETERMINO que os requeridos procedam à demolição do 

muro construído nos lotes do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de o autor fazê-lo a expensas dos requeridos. CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do NCPC. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado da presente 

sentença, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de reintegração 

definitiva na posse do imóvel, em benefício do autor. Ao final, em nada 

sendo requerido pelos interessados no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003274-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DO CARMO CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003274-69.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 
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C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME REU: APARECIDA DO CARMO 

CARDOSO Vistos. C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME, devidamente 

qualificada e representada, ajuizou a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA em 

desfavor de APARECIDA DO CARMO CARDOSO, também qualificada. O 

feito tramitou regularmente e, em Id. 27080130, as partes informaram a 

ocorrência de acordo, motivo pelo qual requereram a extinção do feito na 

forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. Decido. No caso em 

tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e requereram a sua 

homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado. Do 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes em Id. 27080130, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. CONDENO as partes ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, na forma do art. 90, § 2º, do 

NCPC, ressalvados os pagamentos adredemente efetuados nos autos. 

DEIXO de condenar as partes ao pagamento de honorários, 

observando-se o teor do acordo celebrado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003551-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BARBA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003551-22.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alzira Barba Monteiro Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro Social 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por ALZIRA 

BARBA MONTEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS). Acostou à inicial procuração e documentos (Ids: 17230885 a 

17231444). Determinada a emenda à inicial, o comando judicial foi atendido 

no Id: 17590702. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação no Id: 

18472189. A réplica foi trazida no Id: 18594278. Determinada a realização 

de prova pericial, o laudo foi anexado no Id: 26135131. A autarquia ré e a 

autora manifestaram, respectivamente, nos Ids: 26327219 e 26721007 

acerca da conclusão do laudo pericial realizado nos autos. Em seguida, 

vieram os autos conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e 

decido. De partida, estatui o art. 465, §1º, inciso III, do NCPC, que incumbe 

à parte, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da nomeação 

do perito, apresentar os quesitos que entender necessários à elucidação 

do ponto objeto do exame pericial. Deste modo, a faculdade processual de 

a autarquia ré apresentar novos quesitos, após a apresentação do laudo 

pericial, encontra-se abarcada pela preclusão temporal, motivo pelo qual, 

DEIXO de apreciar o pedido contido na peça processual de Id: 26327219. 

Em sendo assim, passo à prolação da sentença. Inicialmente, faz-se 

necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário nominado 

como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 

oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar 

quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, salvo 

quando o segurado for insusceptível de recuperação para a atividade 

habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido a segurada, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de Id: 

26135131, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade parcial e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontra em situação assemelhada a da 

autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, confira-se o 

seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE 

SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. INCAPACIDADE PARCIAL 

E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se conhece de agravo 

retido quando a parte não reitera o pedido nas razões ou nas 

contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. A 

sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Além do mais, a condição de 

segurada da autora, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado 

na contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já 

havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dela para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” Id: 17590702). Trocando em miúdos, o fato 
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de o réu conceder administrativamente o benefício pressupõe o 

atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, a autora, dos requisitos 

necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de segurada, 

tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação da segurada, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) RESTABELECER o 

benefício de auxílio doença em favor da autora ALZIRA BARBA 

MONTEIRO, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício, qual seja, 20 de abril de 2018 (Id: 17590702). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. 

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial, qual seja, 13 de novembro de 2019 (Id: 

26135131), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias. EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito. Outrossim, pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados no Id: 18234339 em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: ALZIRA BARBA 

MONTEIRO; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do 

benefício: 20 de abril de 2018; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 13 de novembro de 2019. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003288-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA OAB - MT14696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003288-53.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Município de Pontes e Lacerda Réu (é, s): Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISIONAL DE CONSUMO COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O feito tramitou 

regularmente, sendo que no Id: 28047594 as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação se amolda aos ditames do artigo 

retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas processuais na forma do art. 90, § 3°, do 

NCPC. Honorários advocatícios nos termos da avença. Considerando o ato 

incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001712-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE FAEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001712-25.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: LEILA DANTAS DE OLIVEIRA. REQUERIDO: FACULDADE 

FAEL. Vistos. LEILA DANTAS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA contra FACULDADE FAEL. Afirma a 

autora na petição inicial que, no ano de 2016, manifestou o interesse em 

realizar uma pós-graduação junto à ré, contudo não chegou a assinar 

contrato de prestação de serviços e, consequentemente, usufruir dos 

serviços educacionais. Assim, no ano de 2019, no momento que tentou 

realizar uma compra, se deparou com a negativa de fornecimento do 

crédito, devido seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por 

uma suposta dívida contraída pela autora junto à ré, no valor de R$ 

2.102,43 (dois mil, cento e dois reais e quarenta e três centavos). Com 

base nestes fatos e fundamentos, requereu a citação da ré, bem como a 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para 
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determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, sem prejuízo de inverter o ônus da prova e condenar a 

demandada ao pagamento de danos morais. Juntou documentos no id. 

20464636 a 20464811. A decisão inaugural deferiu a inversão do ônus da 

prova e a tutela antecipada, determinando que a ré efetue a exclusão do 

nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspenda a 

cobrança da dívida (id. 20507826), designando, por fim, sessão de 

mediação. A realização do ato solene restou infrutífera (id. 23032352). 

Citada, a ré apresentou contestação (id. 23662636). Na oportunidade, 

alegou, em síntese, ter disponibilizado o serviço para a autora, após a data 

da assinatura eletrônica no contrato de adesão ocorrida no dia 08 de 

agosto de 2016. Aliado a isto, a ré informa que a autora efetuou o 

pagamento de duas mensalidades, sendo, ainda, aprovada em três 

disciplinas. Com base nestes fundamentos, a ré entende que a inscrição 

no valor mencionado na exordial é devida, sobretudo pelo fato da autora 

não ter requerido o cancelamento do serviço, devendo ser julgado 

improcedente os pedidos autorais. Juntou documentos (id’s. 23662637 a 

23664149). A impugnação à contestação foi juntada no id. 25249689, 

refutando, “in totum” as teses da ré, sendo ao final requerido a 

designação de audiência para oitiva das testemunhas a serem arroladas 

pela autora. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. O processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que, por envolver matéria exclusivamente de direito, prescinde de 

realização de provas em audiência, nos precisos termos do art. 355, 

inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide é 

dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à prolação de 

sentença. Ademais disso, o requerimento de designação de audiência não 

se mostra hábil para solução da controvérsia, mormente pelo fato de que 

as provas documentais já apresentadas nos autos são imprescindíveis e 

suficientes para elucidação da causa. Portanto, INDEFIRO a produção de 

prova testemunhal. Assim, devido à ausência de matérias preliminares 

e/ou prejudiciais, passo à apreciação da matéria de fundo. DO MÉRITO. 

Compulsando os autos, verifico que o nome da autora foi incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme se verifica do documento de id. 

20464811. No entanto, o contrato trazido pela ré, na contestação, contém 

a assinatura eletrônica da autora. Neste viés, o item 3.2.7 da Cláusula 

Terceira do negócio jurídico indica, dentre as obrigações da contratada, 

que, “após a solicitação da matrícula, disponibilizar ao CONTRATANTE o 

seu código de acesso (login) e sua senha pessoal, possibilitando-o entrar 

no PORTAL EDUCACIONAL”. Na sequência, o item 4.2 da Cláusula Quarta 

informa o seguinte “(...) sendo que os Boletos devem ser impressos pelo 

PORTAL EDUCACIONAL da CONTRATADA, os quais fazem parte 

integrante deste contrato”. Aliado a isto, a ré juntou aos autos o 

comprovante do pagamento efetuado pela autora de duas mensalidades, 

no valor de R$ 191,13 (cento e noventa e um reais e treze centavos) 

cada. Com efeito, é possível concluir que a autora manifestou sua vontade 

em aderir o contrato de prestação de serviços educacionais, o que 

viabilizou a obtenção de login e senha de acesso ao sistema da Instituição 

de Ensino Superior (IES) e, consequentemente, conseguiu obter os boletos 

e efetuar os pagamentos. Infere-se, portanto, a existência de relação 

jurídica estabelecida entre as partes, contudo, é necessário verificar se, 

de fato, existem os débitos nos valores lançados pela ré em nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. De acordo com 

o contrato de id. 23664148, o valor das 12 (doze) disciplinas ofertadas 

corresponde a R$ 2.675,82 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e dois centavos), sendo certo que a autora usufruiu os serviços 

educacionais apenas parcialmente, pois comprovadamente cursou três 

disciplinas. À evidência, através de meros cálculos aritméticos, o custo 

com cada disciplina possui o valor de R$ 222,98 (duzentos e vinte e dois 

reais e noventa e oito centavos), cujo resultado foi obtido a partir da 

divisão do valor integral do curso de pós-graduação pelo número de 

disciplinas ofertadas (12). Assim, percebe-se que o valor dos serviços 

proporcionalmente ofertados pela ré e usufruídos efetivamente pela autora 

corresponde a R$ 668,94 (seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e 

quatro centavos), sendo, portanto, exigível. Em contrapartida, é 

inconteste, inclusive, o pagamento de duas mensalidades efetuado pela 

autora, no valor de R$ 191,13 (cento e noventa e um reais e treze 

centavos) cada, o que corresponde a R$ 382,26 (trezentos e oitenta e 

dois reais e vinte e seis centavos). Nesta esteira, resta induvidosa a 

qualidade de credora da ré em relação à autora no valor de R$ 286,68 

(duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), quantia 

resultante da diferença apurada entre os serviços proporcionais 

efetivamente usufruídos e os valores pagos pela demandante. Acerca da 

matéria, é o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO SUPERIOR. MENSALIDADE. 

COBRANÇA INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE, MESMO QUANDO NÃO 

CURSADAS TODAS AS DISCIPLINAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 - Não é dado ao estabelecimento de 

ensino superior cobrar o pagamento integral da semestralidade quando 

não cursadas todas as disciplinas. Precedentes. 2 - "Incide o enunciado 

n.º 83, da Súmula do STJ, também em recurso especial fundamentado na 

alínea a do permissivo constitucional" .(AgRg no Ag 574176/SP, DJ 

30/03/2006) 3 - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 813454 

MG 2006/0156222-7, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 09/06/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> 

DJe 22/06/2009)” No mesmo sentido: “CONSUMIDOR. COBRANÇA DE 

MENSALIDADES. PERÍODO NÃO CURSADO. FALTA DO DEVER DE 

INFORMAÇÃO. DESEQUILÍBRIO DAS PRESTAÇÕES. DESVANTAGEM 

EXAGERADO DO CONSUMIDOR. 1. A hipótese é de relação de consumo, 

ex vido disposto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 

impondo-se, portanto, às partes, as regras e princípios da lei 

consumerista. 2. Tratando-se de contrato de adesão, verifica-se que o 

autor, apelado, não trouxe aos autos - ônus seu - prova de que o réu, 

apelante, tinha pleno conhecimento da cláusula que lhe impunha a 

obrigação absoluta de adimplir com as mensalidades de todo o semestre, 

mesmo que este não seja cursado pelo aluno. 3. Falta de informação 

adequada e clara, de que tratam os arts. 6º, II, III e IV; art. 31e 39, IV e V 

do Código de Defesa do Consumidor. 4. Cobrança de prestação 

desequilibrada do recorrente, o que o coloca em desvantagem exagerada, 

haja vista versar sobre período letivo não cursado pelo aluno. 5. Merece 

reparo a sentença monocrática, para julgar improcedente o pedido inicial, 

invertendo-se o ônus da sucumbência. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - 

APL: 00042150420028190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA 

REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: LETICIA DE FARIA SARDAS, Data de 

Julgamento: 13/12/2005, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/01/2006)” De outra banda, a tutela antecipada deve ser confirmada, 

devido à necessidade de ser excluído o registro de débito lançado em 

nome da autora no valor de R$ 2.102,43 (dois mil, cento e dois reais e 

quarenta e três centavos), porquanto é reconhecidamente devida apenas 

a quantia alhures mencionada, ou seja, R$ 286,68 (duzentos e oitenta e 

seis reais e sessenta e oito centavos). Por consectário lógico, a despeito 

do incorreto valor incluído nos órgãos de proteção ao crédito, a qualidade 

de devedora da autora permanece incólume, não havendo o que se falar 

em ato ilícito praticado pela ré. Logo, o pedido indenizatório por danos 

morais é improcedente. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inaugurais, 

extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC, para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 

2.102,43 (dois mil, cento e dois reais e quarenta e três centavos), objeto 

do contrato de id. 23664148, ressalvada diferença no valor de R$ 286,68 

(duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) devido em 

prol da ré, nos termos da fundamentação. No mais, CONFIRMO a decisão 

concessiva da tutela provisória de urgência de Id. 20507826. Diante da 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada, na forma do art. 82, §2º, c.c. art. 86, “caput”, do CPC. Por fim, 

CONDENO as partes a pagar em favor dos advogados da parte contrária 

honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido (R$ 2.102,43), na forma do art. 85, §2º, incisos I 

a IV, e art. 86, “caput”, do CPC. A condenação nos ônus de sucumbência 

da parte beneficiária da gratuidade da justiça ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERIO GONCALVES MADRONA (REU)

ROSANGELA FATIMA SEGA MADRONA (REU)

ESPÓLIO DE ZENTIL MADRONA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE GONCALVES MADRONA OAB - 315.832.102-53 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001219-82.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Frigovale do Guaporé Comércio e Indústria de Carnes Réu (é, s): 

Rosangela Fatima Sega Madrona Réu (é, s): Romerio Gonçalves Madrona 

Réu (é, s): Espólio de Zentil Madrona Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PAULIANA proposta pelo FRIGOVALE DO GUAPORÉ COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE CARNES contra o ESPÓLIO DE ZENTIL MADRONA, 

devidamente representado pela ELIANE GONÇALVES MADRONA DE 

SOUZA, ROSANGELA FATIMA SEGA MADRONA e ROMERIO 

GONÇALVES MADRONA. O feito tramitou regularmente, sendo que no Id: 

24963621 as partes informaram a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas processuais na forma do art. 90, § 3°, do NCPC. Honorários 

advocatícios nos termos da avença. Considerando o ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO URBANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA VINDOURA GOMES OAB - MT11329/O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO OAB - SP287894 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001991-11.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDUARDO URBANSKI REU: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO 

PAULO Vistos. EDUARDO URBANSKI, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA c/c 

INDENIZATÓRIA, contra COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO 

PAULO, também qualificada. Narra o autor que contratou a compra de 

venda de um veículo por meio do pagamento de R$ 43.156,05 (quarente e 

três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos) de entrada, e 

mais 100 (cem) parcelas no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos) 

cada. Detalha que após efetuar o pagamento da entrega, não recebeu o 

veículo automotor, conforme o contrato, experiência que lhe provocou 

abalo psíquico, capaz de compensação pecuniária. Juntou documentos de 

Id. 21026755 a Id. 21026755. Determinada a emenda da petição inicial em 

Id. 21054056, o autor atendeu ao chamado judicial em Id. 21721118. Em 

decisão proferida em Id. 22160667, deferiu-se os benefícios da 

assistência judiciária gratuita e se indeferiu o pedido de concessão da 

tutela provisória de urgência, aprazando-se data para a realização de 

audiência de conciliação. A audiência não apresentou resultado positivo à 

composição (Id. 26277510), e a requerida apresentou contestação nos 

autos rebatendo a matéria que constitui o mérito da ação (vide Id. 

26387536). Juntou documentos de Id. 26387535 - Pág. 1 a Id. 26387526 - 

Pág. 1. Por fim, o autor ofertou réplica à contestação em Id. 27518863. É a 

suma do necessário. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, 

não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos 

pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela 

falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. 

Deste modo, o processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma 

vez que, por envolver apenas matéria de direito, prescinde de realização 

de provas em audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do 

NCPC. Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do 

magistrado, e não sua faculdade, passar à prolação de sentença. Assim, 

passo à apreciação do pedido. O autor afirma que celebrou contrato com 

a requerida para a aquisição de veículo automotor, mediante o pagamento 

à vista de R$ R$ 43.156,05 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e seis 

reais e cinco centavos) e cem parcelas mensais no valor de R$ 3.800,00 

(três mil e oitocentos reais). Todavia, ainda segundo alegações vertidas 

na exordial, mesmo após o primeiro pagamento a requerida não lhe 

entregou o veículo descrito como caminhão Volvo FH 540 2018 0Km, cor 

branca, Edition Limited. Por sua vez, a requerida contestou a ação 

asseverando que o contrato firmado se trata de consórcio, portanto a 

entrega do bem somente seria possível com a contemplação do autor a 

ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo 

de consorciados. Em sendo assim, compulsando-se atentamente os 

elementos de prova engendrados aos autos, mormente os colacionados 

aos Ids. 26387535 - Pág. 1 e 26387535 - Pág. 8, constata-se que o autor 

aderiu a um grupo de consórcio e não a uma promessa de venda e 

compra. Como é sabido em consabido, a adesão a um grupo de consórcio 

gera a mera expectativa de o consorciado ser comtemplado e receber o 

bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra. Nesse sentido: 

“CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE TODAS AS 

PARCELAS. ENTREGA IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

AMPARO LEGAL E CONTRATUAL. ENTREGA DO BEM CONDICIONADA À 

CONTEMPLAÇÃO. DANOS MORAIS. 1) Nos contratos de participação em 

grupo de consórcio por adesão devem estar expressas as condições da 

operação de consórcio bem como, de forma clara e explícita, os direitos e 

os deveres das partes contratantes. 2) Por expressa disposição legal, a 

contemplação ocorrerá por meio de sorteio ou de lance na forma prevista 

no contrato de participação em grupo de consórcio. 3) A quitação 

antecipada das cotas pelo consorciado é uma faculdade que não gera o 

direito à contemplação imediata. 4) As normas contratuais estabelecidas 

devem ser respeitadas para que o interesse do grupo consorciado 

prevaleça sobre o interesse individual do participante. 5) Não caracteriza 

dano moral a mera frustração no negócio, por ser tal dano personalíssimo, 

sendo necessário que o fato tenha causado sofrimento, constrangimento, 

dor ou abalo moral. 6) Recurso provido.” (TJ-AP - APL: 

00094715720158030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, 

Data de Julgamento: 16/05/2017, Tribunal) Inclusive, por meio do exame 

dos documentos colacionados ao Id. 26387535 - Pág. 3 e Id. 26387535 - 

Pág. 7, verifica-se claramente que o autor foi devidamente informado que 

não recebeu qualquer promessa de contemplação com prazo determinado, 

o que só ocorreria por meio de sorteio ou lance. Portanto, não se existe 

qualquer descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte 

requerida, seja para determinar a entrega do veículo ou declarar 

rescindido o contrato. Consequentemente, ante a inexistência infração 

contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de 

compensação monetária por dano moral. Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, 
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nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais 

e honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 16 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001815-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001815-32.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. JUCILEIA PEREIRA 

DOS SANTOS ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA contra UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, alega a autora que em dezembro de 2014 

ingressou com ação judicial contra o Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de compeli-lo ao fornecimento do medicamento denominado 

Suprahyal 10mg (10 doses). Noticia, ainda, que apesar de os seus 

pedidos serem julgados procedentes, para o fim de compelir o Estado de 

Mato Grosso ao fornecimento da medicação, em razão do descumprimento 

da determinação pelo ente político adotou-se medida judicial para garantir o 

resultado prático da obrigação, mediante sequestro de verba pública e 

repasse à requerida. E continua. Afirma que apesar de ser agraciada com 

o numerário apresentado em orçamento da lavra da requerida, o 

medicamento nunca foi disponibilizado à requerente, o que lhe provocou 

danos a direitos personalíssimos. Detalha, ainda, que o Ministério Público 

que oficiava na ação originária como fiscal da ordem jurídica, remeteu 

cópias do processo à Promotoria Criminal para a apuração de eventual 

crime de apropriação indébita. Juntou documentos de Id. 20678531 - Pág. 

1 a Id. 20679639 - Pág. 49. Em decisão anexada em Id. 20683262, 

deferiu-se os benefícios da assistência judiciária gratuita em prol da 

autora e se aprazou data para a realização de audiência de conciliação. 

Realizada a audiência, as partes não chegaram a um acordo (vide 

23174199). Na sequência dos atos processuais, a requerida apresentou 

contestação em Id. 24156134, rechaçando a matéria que constitui o mérito 

da causa. Por fim, a autora apresentou réplica à contestação, pugnando 

pelo julgamento antecipado do processo. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifica-se que não existem 

matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos 

polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se. Deste modo, considerando 

que as questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem 

matérias que prescindem da produção de prova não documental, o feito 

comporta pronto julgamento, nos termos dos artigos 354 e 355, ambos do 

Código de Processo Civil, uma vez que a matéria “sub judice” não 

demanda a produção de outras provas e já se encontra nos autos a 

necessária prova documental. A esse respeito, oportuna é a orientação 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça 

tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o 

julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), 

mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de 

seu convencimento” (STJ; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; j.05/12/13; AgRg 

no AREsp 423659). No mesmo sentido: “...Nos termos da reiterada 

jurisprudência desta Corte Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever de 

julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para 

a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento' (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 

de 17/05/99)” (STJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j.13/09/05; AgRg nos EDcl 

no Ag 664359). Traçadas tais premissas, passo, pois, a análise das teses 

suscitadas pelas partes. O cerne da questão posto em juízo, versa sobre 

a disponibilização em favor da autora da medicação denominada 

Suprahyal 10mg (10 doses), uma vez que o recebimento da 

contraprestação pecuniária pela requerida é fato incontroverso nos autos 

e devidamente documentado por meio do alvará de levantamento de Id. 

20679639 - Pág. 30, no montante de R$ 1.079,65 (mil e setenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos). Com o intuito de repelir a pretensão 

autoral, a requerida informa que a medicação sempre esteve à disposição 

da autora na Farmácia BARÃO I - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico, sendo o prejuízo fruto exclusivo da culpa dela (autora) face a não 

retirada do remédio. Ocorre que citada informação encontra-se dissociada 

de todos os elementos de prova constantes dos autos. Não há qualquer 

documento nos autos que traga a informação de que a medicação 

encontrava-se à disposição da autora na Farmácia BARÃO I - Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Na verdade, essa notícia veio à 

tona por ocasião da contestação apresentada pela requerida e sem 

qualquer lastro probatório. Desta forma, segundo mandamento insculpido 

no art. 373, inciso II, do NCPC, a parte ré deve infirmar o direito do autor 

mediante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, algo 

que não ocorreu no caso em exame. Do dano moral: Sílvio de Salvo 

Venosa conceitua o dano moral como “o prejuízo que afeta o ânimo 

psíquico, moral e intelectual da vítima. Ainda como demonstra o brilhante 

autor, será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou, como definimos, um 

desconforto comportamental a ser examinado em cada caso”. A definição 

de dano moral traz ínsita a ideia de que a dignidade da pessoa humana 

constitui um patrimônio e, como tal, necessita ser preservado das 

intercorrências havidas no seio social. No caso em análise, verifica-se 

que a autora ficou privada de medicação necessária à higidez de sua 

saúde, mesmo após peregrinar por anos no Poder Judiciário e obter a 

procedência de seu pedido. Enquanto isso, a requerida recebeu o 

numerário público solicitado para a disponibilização da medicação e nada 

fez para fornecer o remédio do qual tanto a requerente necessitava. 

Impende salientar que a angústia e sofrimento experimentados pela autora 

são palpáveis, pois após ingressar com uma ação judicial contra o Estado 

de Mato Grosso em 2014 e ter seu pedido julgado procedente, nunca 

recebeu o medicamento para tratamento de sua saúde por culpa grave da 

requerida. Quanto ao montante da compensação, é certo que em 

decorrência da falta de parâmetros objetivos para fixar o quantum 

indenizatório, deve o magistrado, em atenção às suas finalidades, quais 

sejam, desestimular condutas análogas e servir como conforto a quem o 

recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios mencionados, sempre 

considerando o gravame em relação ao todo, respeitando elementos 

como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do 

ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira 

do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo assim, sua fixação 

não pode ultrapassar os limites do bom senso, respeitando-se, por 

conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante 

de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado arbitrar o valor da 
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compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim 

de CONDENAR a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

a COMPENSAR o dano moral provocado em JUCILEIA PEREIRA DOS 

SANTOS, mediante o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescidos de correção monetária, a contar da data do arbitramento (STJ, 

Enunciado de Súmula nº 362), além de juros de mora, desde a data do 

evento danoso (STJ, Enunciado de Súmula nº 54 do STJ, c/c art. 398 do 

Código Civil). Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em 

honorários advocatícios no patamar correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor atualizado atribuído à causa em prol da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001365-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FERREIRA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001365-26.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: NELCY APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: MARIANA 

FERREIRA SOUZA Vistos. NELCY APARECIDA DOS SANTOS, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente AÇÃO 

INDENIZATÓRIA em desfavor de MARIANA FERREIRA SOUZA, também 

qualificada. O feito tramitou regularmente e, em Id. 26444818, as partes 

informaram a ocorrência de acordo, motivo pelo qual requereram a 

extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. 

Decido. No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes em 

Id. 26444818, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO as partes 

igualitariamente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, ressalvados os 

pagamentos remanescentes, se houver, e observada a inexigibilidade por 

5 (cinco) anos em relação à autora. DEIXO de condenar as partes ao 

pagamento de honorários, observando-se o teor do acordo celebrado. 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, 

art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em 

julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002861-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CAPEL MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002861-90.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Dorival Capel Munhoz Réu (é, s): Instituto Nacional de Seguro Social 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA 

C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por DORIVAL CAPEL MUNHOZ contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos 

(Ids: 16704019 a 16704247). Em decisão proferida no Id: 16710934, 

deferiu-se a tutela provisória de urgência. Mais adiante, devidamente 

citada, a autarquia ré ofereceu contestação (Id: 18183891). A parte 

autora, por sua vez, apresentou impugnação à contestação no Id: 

18724599. Determinada a realização de prova pericial, o laudo foi anexado 

no Id: 23920846. Manifestou o autor no Id: 24343555, acerca da conclusão 

do laudo pericial realizado nos autos. Em seguida, vieram os autos 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

faz-se necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário 

nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago 

em decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta 

duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a 

cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve 

cessar quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, 

salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação para a 

atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de Id: 

23920846, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade parcial e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontra em situação assemelhada a do 

autor, em consonância com o resultado de perícia judicial, confira-se o 

seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE 

SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. INCAPACIDADE PARCIAL 

E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se conhece de agravo 

retido quando a parte não reitera o pedido nas razões ou nas 

contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. A 

sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 
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são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Além do mais, a condição de 

segurado do autor, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado 

na contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já 

havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dele para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” Id: 16704035). Trocando em miúdos, o fato 

de o réu conceder administrativamente o benefício pressupõe o 

atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o autor, dos requisitos 

necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de segurado, 

tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) RESTABELECER o 

benefício de auxílio doença em favor do autor DORIVAL CAPEL MUNHOZ, 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data da suspensão do benefício, qual 

seja, 1º de agosto de 2018 (Id: 16704034). O pagamento retroativo deve 

ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial, qual seja, 13 de setembro de 2019 (Id: 

23920846), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

CONFIRMO a decisão antecipatória proferida no Id: 16710934. Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Ademais, nos termos do art. 494, 

I, do NCPC, RETIFICO a decisão proferida no Id: 19172470, para o fim de 

ARBITRAR os honorários periciais no patamar de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Assim 

sendo, EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da 

Justiça Federal os honorários periciais, nos moldes da Resolução nº 

201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à parte ré 

não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo 

necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame 

necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO 

CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 

1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de 

benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: DORIVAL CAPEL 

MUNHOZ; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da suspensão do 

benefício: 1º de agosto de 2018; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 13 de setembro de 2019. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 20 

de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002752-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE ASSUNCAO ARAUJO OAB - MT25187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002752-42.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS REQUERENTE: 

EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA. Vistos. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL requerida por E. V. S. O., ANA CARLA DE 

CARVALHO DOS SANTOS e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, todos 

devidamente qualificados. Carreou a inicial documentos. Com vista dos 

autos, por envolver interesse de incapaz, o Ministério Público requereu a 

intimação das partes para emendar a inicial. Devidamente intimadas, as 

partes apresentaram manifestação de ID n.º 23860463, sem, contudo, 

emendar a inicial. Assim, o Ministério Público pleiteou a extinção do feito (ID 

n.º 25585417). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De outro vértice, conforme consta do relatório, a 

inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, os requerentes não cumpriram a ordem desde juízo, deixando de 

efetuar as correções necessárias para o bom andamento do feito. De 
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partida, cumpre esclarecer que a vinculação da pensão alimentícia ao 

salário mínimo além de possível, é necessária, uma vez que enrijecer a 

pensão a um valor fixo e inalterável com o passar dos anos, não se 

mostra razoável, restando, consequentemente, prejudicial aos interesses 

do incapaz. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (ARE 842157 

RG, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 04/06/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-163 DIVULG 

19-08-2015 PUBLIC 20-08-2015). E ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE GUARDA DOS FILHOS AO GENITOR, 

REGULAMENTA PERÍODO DE CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL E FIXA 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS 

RENDIMENTOS DA GENITORA. INCONFORMISMO DA MÃE ATRELADA À 

ALTERAÇÃO DA GUARDA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 

COMPARTILHAMENTO NÃO EVIDENCIADA. AMPLIAÇÃO DAS VISITAS. 

INVIABILIDADE. EXTENSÃO DA VISITAÇÃO QUE IMPORTA EM 

ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ROTINA DAS CRIANÇAS. DIVISÃO 

IGUALITÁRIA DAS FÉRIAS E DATAS COMEMORATIVAS. PRETENSÃO 

NÃO FORMULADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PENSÃO 

ALIMENTÍCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA FIXADA EM 

CONSONÂNCIA COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. 

ADEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO 

ALIMENTAR. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO 

MÍNIMO NACIONAL (36%). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE 

CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AI: 

40167674120198240000 Urussanga 4016767-41.2019.8.24.0000, Relator: 

Fernando Carioni, Data de Julgamento: 01/10/2019, Terceira Câmara de 

Direito Civil). Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo 

único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, 

indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do 

NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo 

único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Todavia, a cobrança 

de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC, uma vez que CONCEDO as benesses da assistência judiciária 

gratuita. Sem condenação em honorários, em razão da natureza da ação. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 20 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003477-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003477-31.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA. Vistos. Cuida-se 

de pedido de ALVARÁ JUDICIAL formulado por ANTONIO CEZAR DE 

ALMEIDA ARRUDA, devidamente qualificado nos autos, objetivando a 

outorga e registro da escritura pública dos lotes urbanos 13 e 14 do 

loteamento denominado “São Cristóvão”. Com a inicial vieram os 

documentos de ID n.º 25331830 a 25332466. Depois de intimado, o autor 

recolheu as custas processuais (ID n.º 25851784). Vieram-me conclusos. 

É o relato do necessário. Decido. O alvará judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária que, por essência, é mera administração pública de 

interesses privados, em razão de expressa opção do legislador 

processual. Caracteriza-se, em síntese, pela inexistência de litígio, 

cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, simplesmente homologar 

ou autorizar o pedido de natureza eminentemente particular. Analisando os 

autos, tem-se que a pretensão exposta na peça de ingresso merece 

acolhimento. Isto porque os contratos de ID n.º 25332244 e 25332456 

comprovam a compra dos imóveis pelo autor. Os documentos de ID n.º 

25332256 e 25332457 demonstram a quitação. E mais, já foi expedido 

alvará judicial (ID n.º 25332465) anteriormente, justamente autorizando o 

que ora se requer. Reprise-se que o presente procedimento é de 

jurisdição voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem 

está o juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo 

inclusive adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou 

oportuna, bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial e, por 

consequência, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

alvará judicial, a fim de autorizar a outorga de escritura pública dos lotes 

urbanos 13 e 14, do loteamento São Cristóvão, referente aos contratos n.º 

160 e 161, juntados aos Ids n.º 25332244 e 25332456, e, por conseguinte, 

o registro de tais escrituras nas respectivas matrículas, junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis. DEIXO de condenar o requerente ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de 

advogado, em decorrência da natureza da demanda. PUBLIQUE-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MACHADO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000930-52.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

NORMA MACHADO MARQUES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. NORMA MACHADO MARQUES, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, alegando possuir doença que o incapacita total e 

permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais. 

Carreou à inicial os documentos de ID n.º 13544665 a 13545427. 

Devidamente citado, o réu apresentou contestação ao ID n.º 14947240, 

alegando apenas questões de mérito. A réplica foi trazida ao ID n.º 

15318516 A autora foi submetida à perícia médica, tendo sido o respectivo 

laudo juntado ao ID n.º 23639761. Mais adiante, manifestou a parte autora 

acerca do laudo pericial (ID n.º 23799960). Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cabe 

esclarecer que a despeito de constar na exordial tratar-se de ação para 

concessão de auxílio-acidente, verifica-se, no entanto, que se busca a 

concessão de outro benefício, qual seja, o auxílio-doença. Até porque, 

não há nos autos requerimento administrativo do auxílio-acidente, apenas 

do auxílio-doença. Registre-se, inclusive, que a apreciação do presente 

feito como auxilio-acidente ensejaria na extinção do feito ante a ausência 

do requerimento administrativo, como já mencionado. Portanto, sendo 

possível a apreciação do pedido como auxílio-saúde e, ainda, pela dicção 

do art. 4º do NCPC que consagra o Princípio da Primazia do Julgamento do 

Mérito, passo a decidir. Faz-se necessária breve digressão sobre o 

benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 
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oportunidade em que o segurado dele necessite, de modo que representa 

a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação para 

a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de ID n.º 23639761, 

deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito 

que a autora padece de incapacidade total e temporária para as atividades 

laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o condão de 

vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor probante, 

à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade, conforme já 

mencionado anteriormente. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontra em situação 

assemelhada à da autora, em consonância com o resultado de perícia 

judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 

AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

SEGURADO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO. 

CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS. 1. Não ocorre cerceamento de 

defesa se o autor não logra obter a realização de exame complementar, 

mas o laudo atesta com clareza a existência de incapacidade, embora 

parcial. 2. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 3. O laudo pericial é claro e convincente quanto à 

existência de incapacidade para a atividade habitual do segurado, de 

forma que foram atendidos os requisitos para a concessão do 

auxílio-doença, que deve ser restabelecido desde a data da cessação 

indevida. 4. Não é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que 

for considerado suscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 

8.213/91. 5. O valor do benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a 

exemplo do anteriormente percebido pelo autor, observando-se o critério 

legal, nos termos dos arts. 29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade 

de comprovação dos salários de contribuição, uma vez que estes já estão 

registrados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais. 6. 

Aplica-se a Lei 11.960/2009 às parcelas em atraso a partir da sua edição 

no que tange aos juros de mora, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Em relação à correção 

monetária, deve ser aplicado o INPC por se tratar de matéria 

previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 8.213/91 e da ADI 4.357/DF, 

que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009. 7. A 

fixação da verba honorária em valor fixo nominal nem sempre atende ao 

comando do art. 20 do CPC, ou remunera adequadamente os serviços do 

profissional, devendo, neste caso, ser fixada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, observada a limitação da base de cálculo 

recomendada pela Súmula 111 do STJ. 8. Apelação parcialmente provida. 

Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF1, AC 

0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016) (sem destaque no original) Quanto 

à qualidade de segurado, observa-se que a última contribuição efetuada 

pela autora foi no dia 24 de fevereiro de 2016 (ID n.º 14947240, pg. 12), 

sendo que, o pedido do benefício realizado administrativamente foi 

requerido na data de 20 de abril de 2017, sendo assim, a condição de 

segurado da autora foi comprovada. Destarte, considerando que a parte 

autora comprovou os requisitos necessários para a concessão do 

benefício, a implantação é medida que se impõe. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, o fazendo com resolução 

do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de CONCEDER o 

benefício de auxílio-doença à autora NORMA MACHADO MARQUES, 

devidamente qualificada nos autos, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data do indeferimento administrativo, qual seja, 20 de abril de 2017 (ID n.º 

13545165) e enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser o autor 

submetido a nova perícia médica realizada em sede administrativa, sob 

regular processo administrativo, ou judicial, que o considere irrecuperável 

(quando o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por 

invalidez) ou habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta subsistência. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, 

na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica 

via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados ao ID 

n.º 17856119 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução 

nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao 

Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: NORMA MACHADO 

MARQUES; (ii) benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda mensal 

atual: 91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO; (iv) data de início do benefício (DIB): 20 DE ABRIL DE 

2017; (v) renda mensal inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) 

data do início do pagamento: NÃO SE APLICA. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 200799 Nr: 8527-55.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Teixeira Sabará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o pedido de revogação da prisão preventiva realizado pela 

Defesa (Ref. 45), DÊ-SE vista ao Ministério Público, com urgência.

Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 191699 Nr: 3931-28.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RENILSON ALVES PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-0

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO RAFAEL 

RENILSON ALVES PASSOS, brasileiro, solteiro, portador do RG. 23623063 

SSP/MT nascido em 27/01/1998, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, filho 

de Nelson Gonçalves de Passos e Silvânia Maria Alves, como incurso nas 

sanções do art. 217-A, caput, na forma do art. 71, todos do Código 

Penal.DOSIMETRIA DA PENAEm observância ao disposto no art. 68 do 

Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

aplicação da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.Em 

primeira fase, verifico ser normal ao tipo penal a culpabilidade com que 

agiu o acusado, nada havendo a ser valorado. O réu é primário. Inexistem 

nos autos elementos concretos para valoração da conduta social e 

personalidade do agente. Os motivos são próprios do tipo penal em que 

incorreu o acusado. Por sua vez, as circunstâncias e consequências 

extrapolaram àquelas primariamente previstas pelo legislador penal, vez 

que o acusado iniciou a criança ora vítima em atividades sexuais, vindo a 

retirar-lhe a virgindade, bem como acarretou-lhe precoce, indesejável e 

perigosa gravidez ao dez anos de idade, o que, como bem ponderado pelo 

psicólogo do juízo, afeta todo o desenvolvimento físico e mental da vítima. 

O comportamento da vítima não enseja valoração.Assim, fixo a pena base 

em 09 (nove) anos e 9 (nove) meses, de reclusão.Em segunda fase, 

incidindo ao caso as atenuantes da confissão e menoridade do acusado, 

reduzo a pena para 8 anos, de reclusão.Em terceira fase, inexistem 

causas de aumento ou diminuição a serem valoradas.Como se extrai dos 

autos, restou provado, inclusive por meio da confissão do réu, que as 

relações sexuais havidas entre este e a vítima superaram dez 

ocorrências.Assim, incide ao caso a figura do crime continuado, 

ensejando a aplicação da respectiva causa de aumento em seu patamar 

máximo, dadas as incontáveis práticas delituosas a serem apenadas, 

motivo pelo qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em 13 anos e 4 meses, de 

reclusão, a qual torno definitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183904 Nr: 10891-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, abro 

vistas à defesa com a finalidade de manifestar quanto ao item 33 da r. 

sentença (ref.73).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 194335 Nr: 5255-53.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Ricardo da Silva Lourenço, Erisvan da 

Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/O, Ramão 

Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Trata-se de pedido de revogação das prisões preventivas de Robson 

Ricardo da Silva Lourenço e Erisvan da Silva Souza.

Encerrada a instrução probatória nesta primeira fase procedimental do júri, 

manifestou-se o Ministério Público contrariamente ao pedido.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Reanalisados os autos, concluo subsistirem as razões de fato e de direito 

que ensejaram as custódias em questão.

Assim, inexistindo alterações, mantenho as prisões por seus próprios 

fundamentos já constantes dos autos.

Juntem-se estes autos aos de código 173243, arquivando-se os 

presentes e remetando-se aqueles (173243) ao MP para oferecimento de 

alegações finais em face dos 4 acusados, em 5 dias.

Após, intimem-se as defesas para igual procedimento no prazo comum de 

5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 197019 Nr: 6656-87.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizmar Graciano de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, CAMELIA ROSANA DE SOUZA - OAB:5729/B

 ...Encerrada a fase instrutória, sendo o acusado primário e morador desta 

localidade, concluo ser possível e recomendável sua soltura mediante uso 

de tornozeleira eletrônica, proibição de manter qualquer forma de contato 

com a vítima e testemunhas, bem como obrigação de manter este juízo 

informado acerca de seu endereço e paradeiro.O custodiado deverá 

tomar ciência e assinar respectivo termo de uso de tornozeleira eletrônica, 

posto ser condição para ser colocado em liberdade provisória.Deverá 

atender a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidades à critério da Unidade Gestora ligada 

à SEJUDH.Deverá informar imediatamente à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, se detectar falhas no equipamento, bem como 

carregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade de 

forma correta, todos os dias.São vedados comportamentos que possam 

afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente 

atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações, 

causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça.SERVE A 

PRESENTE DECISÃO como ALVARÁ DE SOLTURA para colocar em 

liberdade LUIZMAR GRACIANO DE JESUS, para colocá-lo em liberdade, se 

por outro motivo não deva continuar preso.À SECRETARIA QUE PROCEDA 

A POSTERIOR REGULARIZAÇÃO NO BNMP 2.0.Na ocasião do 

cumprimento do presente alvará, o custodiado deverá ser advertido pelo 

Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 167356 Nr: 3805-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Silva de Assis, Edinaldo Oliveira de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Ref. 237: decorrido o prazo legal sem apresentação de alegações finais 

por parte dos causídicos constituídos pelo réu Edinaldo, determino 

proceda-se à sua intimação pessoal a fim de que esclareça ao oficial de 

justiça se pretende nomeação de advogado dativo ou se pretende 

constituir novo defensor em 5 dias. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, visto 

encontrar-se preso.

Consigno haver, nesta data, tentado contato telefônico com referidos 

advogados por meio do celular apontado em suas petições, contudo, as 

ligações caíam na caixa postal.

Sem prejuízo, encaminhem-se imediatamente os autos à Defensoria 

Pública para apresentação de alegações finais do corréu Ricardo em 5 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 60113 Nr: 455-60.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Certifique a serventia quanto ao trânsito em julgado do presente feito.

Considerando que tramita o processo de execução penal nº 

1471-49.2011.811.0013, proceda-se a cobrança dos dias-multa naqueles 

autos.

Havendo custas e despesas processuais a serem quitadas, 

providencie-se o necessário para pagamento.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 6330 Nr: 96-96.2000.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diovanes Caldeira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Einstein Lima Lopes - 

OAB:117.847/MG

 Vistos, etc.

EXPEÇA-SE carta precatória para intimação do acusado (endereço fl. 

298), indagando-o se deseja recorrer da sentença de pronúncia.

Sendo de conhecimento deste Juízo que novos defensores serão lotados 

para atuação na seara criminal a partir do dia 07/01/2020, remetam-se os 

autos, após tal data, à Defensoria Pública, para ciência e eventuais 

providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 131539 Nr: 8809-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington de Jesus Rodrigues, Wagner Silva 

Costa, Andersen Pacheco de Carvalho, Alex Rodrigues Barbosa, Simone 

Virginia Castro Brazão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Denilson Reis de Oeiras - OAB:9380-PA, FELIPE CARLOS 

ALMEIDA - OAB:19847/O, JOICE JERONIMO SILVA - OAB:16046, 

Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Analisados todos os documentos acostados aos autos atinentes ao 

pedido de restituição do veículo MMC/L200 Triton 3.2, bem como a consulta 

realizada ao site do Detran/MT em 29/12/2019, entendo que o veículo deve 

ser restituído a ALEX RODRIGUES BARBOSA, em razão da procuração 

apresentada pela Defesa (fls. 1473/1474).

Assim, DETERMINO a restituição da Caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D 

(nacional), ano/modelo 2012/2012, placa OBV-0353, renavam 

00464598389, proprietário Andersen Pacheco de Carvalho à ALEX 

RODRIGUES BARBOSA.

Concedo o prazo de 60 (sessenta dias) para que a Defesa junte aos 

autos documento que demonstre a efetiva transferência do veículo a 

ALEX RODRIGUES BARBOSA (DUT), sob pena de revogação da decisão 

proferida.

EXPEÇA-SE o necessário.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201545 Nr: 8931-09.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmondes Moreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia e ABSOLVO o acusado 

VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, natural de Uberlândia/MG, 

nascido em 19 de janeiro de 1982, filho de Antônio Moreira Araújo e 

Floripedes Rosa de Araújo, RG n.° 136125493 SSP/MT, CPF n.° 

030.351.681-05, atualmente recolhido no CDP local, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada esta sentença em 

julgado, comunique-se o resultado ao Instituto de Identificação deste 

Estado, ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, 

procedendo-se a posterior arquivamento dos autos com baixa na 

distribuição.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA.Em relação 

às ferramentas apreendidas à fls 9, DETERMINO devolução ao 

sentenciado VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 57743 Nr: 3308-76.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2372 de 2710



 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOÃO 

BATISTA ALEXANDRE, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 

302, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 9.503/97.

Às fls. 116/123 aportou aos autos resposta a acusação cumulada com 

pedido de revogação de prisão preventiva.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, às fls. 

139/142.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, percebe-se que, em sede de HABEAS CORPUS, o E. 

TJMT, determinou a expedição do contramandado de prisão em face do 

acusado (fls. 112).

Assim, resta prejudicado o pedido da Defesa.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 25 DE MARÇO DE 2020, às 

15h30min.

INTIME-SE o denunciado.

 Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa constituída.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 59681 Nr: 21-71.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Dias Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVANILDO SIRILO VIEIRA - 

OAB:58350 , Quezia de Mattos Lorentz Portugal - OAB:195.537

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para oitiva das vítimas/testemunhas 

mencionadas à fl. 07 para o dia 01 DE ABRIL DE 2020, às 16h00min.

INTIME-SE o denunciado, já interrogado.

 Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa constituída.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 35628 Nr: 3334-16.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber dos Anjos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para oitiva da testemunha Odair 

Auxiliadoro de Souza (endereço fl. 199) para o dia 25 DE MARÇO DE 

2020, às 15h20min.

INTIME-SE o denunciado, já interrogado.

Intimem-se testemunhas, Ministério Público e Defesa constituída.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva da testemunha CAIO NUNES 

PEREIRA (endereço fl. 199).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 149898 Nr: 7873-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE OLIVEIRA SILVA, Tiago Rosa 

Batista, Renan de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Encontram-se os autos pendentes de apresentação de razões recursais 

por parte da defesa do réu CLEITON DE OLIVEIRA SILVA.

Devidamente intimado, o patrono constituído por referido acusado nada 

providenciou.

Assim, intime-se pessoalmente o réu a fim de que informe se pretende a 

nomeação de dativo ou se pretende constituir novo defensor em 5 dias.

Sem prejuízo, intime-se o advogado em questão, Dr. AMIR OSVANDO 

FRANCO, para que justifique sua omissão em 5 dias, sob pena de 

configuração de abandono do processo e aplicação da multa prevista no 

art. 265 do CPP.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 4721-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos, etc.

Proferida sentença condenatória e mantida a custódia cautelar do 

apenado, providencie a secretaria, COM URGÊNCIA, guia de recolhimento 

provisória e formação dos respectivos autos de execução penal.

 Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), vez que tempestivo.

A parte apelante apresentará as razões recursais perante o E.TJMT. 

Assim:

a) certifique a serventia quanto ao decurso do prazo recursal para as 

demais partes;

b) após, encaminhem-se os autos à Superior Instâncial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 105330 Nr: 4281-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Arruda Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos, etc.

Ante a certidão acostada à fl. 161, DETERMINO que a pena de multa seja 

cobrada no processo de execução penal nº 9930-30.2017.811.0013, 
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devendo ser trasladados os documentos necessários àqueles autos.

Assim, PROMOVA-SE o arquivamento do presente feito.

Cientifique-se o Ministério público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201025 Nr: 8650-53.2019.811.0013

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Silva Bezerra, Pedro Henrique 

Campos Berthi, VINICIUS SILVA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 Vistos, etc.

DEFIRO a cota ministerial de ref. 63.

Providencie-se a oitiva da testemunha com as cautelas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 144253 Nr: 5371-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Transitada em julgado a presente ação e havendo sido expedida a 

respectiva guia de recolhimento, consigno que a cobrança da pena de 

multa ocorrerá nos autos do executivo.

Havendo custas e despesas processuais a serem quitadas, 

providencie-se o necessário para pagamento.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 196377 Nr: 6351-06.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-0

 Vistos, etc.

Proferida sentença condenatória neste feito e mantida a custódia cautelar 

do apenado, foi expedida a respectiva guia de recolhimento provisória, a 

qual foi juntada à execução penal nº 11105-59.2017.8.11.0013.

Em referido executivo, consta haver sido o reeducando progredido ao 

regime semiaberto, de modo a tornar prejudicada a prisão preventiva 

decretada por ocasião de sua condenação nestes autos de n. 

6351-06.2019.8.11.0013, a qual resta alcançada pelo alvará de soltura 

expedido nos autos da execução penal.

Dessa maneira, o preso será colocado em liberdade e, após o fim do 

recesso forense, a Secretaria deverá regularizar o mandado de prisão no 

sistema BNMP 2.0, referente ao RJI 18093162642, neste processo.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 199150 Nr: 7682-23.2019.811.0013

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luiz Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO - 

OAB:26979/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido na ação penal nº 

6384-93.2019.811.0013 – Código TJMT 196492, cujo delito foi praticado em 

14/06/2019.

Analisando os autos verifica-se que a procuração constituindo Luiz Pedro 

da Silva para atuar junto ao Detran/MT, foi outorgada em 08/07/2019, ou 

seja, posterior a data do delito.

Registro que a ação penal está em fase de alegações finais.

Dessa maneira, INDEFIRO por ora o pedido de restituição do veículo 

apreendido, pois a DECISÃO quanto ao destino da motocicleta será 

proferida por ocasião da sentença.

Intime-se a Defesa constituída.

TRASLADE-SE a presente decisão para a ação penal nº 

6384-93.2019.811.0013.

APÓS, arquive-se o presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 959 Nr: 119-47.1997.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 REMETAM-SE os autos ao Ministério Público e à Defesa constituída, nos 

termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, para apresentarem rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco) 

cada, juntarem documentos e requererem as diligências que 

eventualmente se fizerem necessárias, no prazo legal.Em razão do grande 

lapso temporal transcorrido desde o início da presente ação, deverão as 

partes apresentar endereços atualizados das testemunhas que venham a 

arrolar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196492 Nr: 6384-93.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Félix de Oliveira, Reginaldo Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Felipe Carlos Almeida - OAB:19847

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que, prazo legal, 

apresente alegações finais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184668 Nr: 11285-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Gomes Neres, Ana Paula 

Realina Alves, Sandoval Martins Vila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-0, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - OAB:24554/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar 

contrarrazões de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195976 Nr: 6141-52.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Araujo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa para que, no prazo legal, 

apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 180970 Nr: 9578-38.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique de Freitas Moura, Miguel 

Martins de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, fazendo-o 

para:– CONDENAR O ACUSADO PAULO HENRIQUE DE FREITAS MOURA, 

como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e IV, do Código 

Penal, por duas vezes, em concurso formal;– CONDENAR O ACUSADO 

MIGUEL MARTINS DE BARROS, como incurso nas penas do artigo 157, § 

2º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 200942 Nr: 8607-19.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO MARTINEZ BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - 

OAB:20.303/O

 Vistos, etc.

Considerando a participação desta subscritora em curso sobre Justiça 

Restaurativa, a ser realizada na ESMAGIS – Cuiabá/MT, nos dias 02 e 03 

de dezembro de 2019, bem como convocação da Presidência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para os dias 06 a 10 de 

dezembro do corrente ano, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

agendada para o dia 23 DE JANEIRO DE 2020 às 13h00min.

OFICIE-SE o juízo deprecante, informando a alteração da data da 

audiência.

Intimem-se.

Providencie-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188914 Nr: 2337-76.2019.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIEL SEIXAS, Cpf: 05232677110, 

Filiação: Cristilaine Mendes Seixas, brasileiro(a), servços gerais, Telefone 

65 99979-1756. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de CRISTIEL SEIXAS, acima qualificado, do inteiro 

teor da decisão concessiva de Medidas Protetivas em favor de Franciele 

Mayara Tenório Leite, a seguir transcrita: Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de medida protetiva formulado por FRANCIELE MAYARA TENÓRIO LEITE 

em face de CRISTIEL SEIXAS, ambos qualificados nos autos. Perante a 

autoridade policial a ofendida narrou que sofreu violência psicológica 

(ameaça e injúria real) praticada pelo representado, no âmbito doméstico. 

O § 8º do artigo 226 da Constituição Federal prevê que “o Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”. Esse modelo político-ideológico de proteção contra a violência 

no âmbito da relação doméstica foi integrado pelo disposto na Lei 

11.340/2006, que prevê uma série de medidas com a finalidade de eliminar 

todas as formas de discriminação contra as mulheres, prevenindo e 

punindo, com o objetivo de erradicar esse tipo de agressão. A violência a 

que a ofendida foi submetida demanda uma atuação enérgica, de forma a 

demonstrar que o Estado brasileiro não aceita nenhuma forma de 

agressão contra a mulher. Em casos como o presente é imperioso que as 

medidas sejam deferidas, tendo como norte a proteção à vida e 

integridade física e psicológica da mulher agredida, eis que qualquer 

violação a esse bem será sempre irreparável; também é necessário 

salvaguardar a credibilidade da Justiça e evitar a impressão de impotência 

frente a esse tipo de delito. ANTE O EXPOSTO, determino as seguintes 

medidas protetivas em favor da ofendida: – o representado deve se 

afastar ou ser afastado do lar, domicílio ou local de convivência, garantida 

a recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio, 

caso opte por manter-se no lar, após o afastamento do agressor, ficando 

autorizada a requisição de auxílio da força policial, se necessário; – o 

representado fica proibido de se aproximar da ofendida, seus familiares e 

testemunhas, mantendo uma distância mínima de 100 metros; – o 

representado fica proibido de entrar em contato com a ofendida, com seus 

familiares e com as testemunhas, por qualquer meio de comunicação; – o 

representado fica proibido de frequentar a RESIDÊNCIA da ofendida; – o 

representado fica proibido de celebrar atos e contratos de compra, venda 

e locação de propriedade comum do casal, até ulterior decisão do juízo. – 

fica resguardado o afastamento da ofendida do lar, caso assim deseje, 

sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; – 

determino separação de corpos do casal. Indefiro os pedidos de 

suspensão da posse/restrição do porte de armas e o de fixação de 

prestação de alimentos provisórios, vez que não existem nos autos 

provas de que o representado tenha arma de fogo e nem da existência da 

necessidade/possibilidade da fixação de prestação de alimentos 
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provisórios. Indefiro também o pedido de restrição/suspensão de visitas a 

dependentes menores, pois não consta nos autos qualquer informação 

sobre a existência de filhos menores de idade. A medida protetiva de 

afastamento do representado da residência da ofendida deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça com a moderação e cautela de praxe, 

ficando autorizada, desde já, a requisição de força policial, se necessário 

(art. 22, §3º, da Lei 11.340/06). O representado fica ciente de que o 

descumprimento ou imposição de obstáculos à fiel execução das medidas 

de proteção que foram cominadas constitui crime, conforme art. 24-A da 

Lei 11.340/06, além de sujeita-lo à decretação da sua prisão preventiva, 

na forma do art. 313, IV, do Código de Processo Penal. Por esta razão, as 

medidas protetivas de urgência não podem perdurar em caráter indefinido, 

mas tão somente enquanto houver situação de risco à mulher. Desse 

modo, determino que as medidas protetivas de urgência ora deferidas 

tenham VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DO REPRESENTADO, ficando automaticamente revogadas 

após este prazo, ressalvado pedido expresso de prorrogação formulado 

pela ofendida ou pelo Ministério Público. Fica a ofendida ciente de que: - 

Caso seja necessário, poderá contar com o serviço da Defensoria Pública, 

conforme prevê o artigo 18, inciso II, da Lei n. 11.340/2006; - Se for 

novamente procurada pelo representado deve entrar em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil (via 197), 

Ministério Público, Defensoria Pública ou Fórum local; Página 1 - Caso 

entenda necessária a prorrogação das medidas protetivas de urgência 

além do prazo acima estipulado, deverá procurar a Defensoria Pública ou 

Ministério Público para formular requerimento de prorrogação; - Caso opte 

por reatar o relacionamento com o representado, deverá imediatamente 

procurar a Defensoria Pública, Ministério Público ou Fórum local para 

requerer a revogação das medidas protetivas de urgência, de forma a 

evitar a indevida prisão do representado. Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que tome ciência dos fatos e postule, caso queira, 

as diligências que entender cabíveis. Comunique-se à Delegacia de Polícia 

local para que adote as providências pertinentes ao caso. Caso haja 

inquérito ou ação penal referente aos fatos narrados pela ofendida, 

traslade-se cópia desta decisão. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO JUDICIAL para ciência da ofendida e do representado. 

Cumpra-se com urgência.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de pedido de intimação por edital 

do representado CRISTIEL SEIXAS, acerca da concessão de medidas 

protetivas em face de FRANCIELE MAYARA TENÓRIO LEITE, feito pelo 

Ministério Público.Consigno que o ENUNCIADO 43, do IX FONAVID, aduz 

que “Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível 

a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de 

urgência”.Assim, considerando que no presente feito as tentativas de 

intimação pessoal do REPRESENTADO restaram infrutíferas, DEFIRO a 

cota ministerial de fls. 48 e DETERMINO a intimação de CRISTIEL SEIXAS, 

por edital.Cientifique-se o Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2019

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205743 Nr: 11030-49.2019.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Cardoso Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Prov. 52/CGJ/MT, abro vistas à 

defesa para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões do recurso 

em sentido estrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206427 Nr: 11398-58.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Gomes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

WELLINGTON LIMA DA SILVA para o dia 31 DE JANEIRO DE 2020, às 

14h00min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 202078 Nr: 9134-68.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Lorindo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se manifestou em 

recente julgado: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS 

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE 

ESTABELECIMENTO PENAL – AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL NO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – DECISÃO ADEQUADAMENTE 

FUNDAMENTADA – DIREITO NÃO ABSOLUTO – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora seja recomendável o cumprimento da pena em estabelecimento 

prisional próximo à família do reeducando a fim de proporcionar condições 

para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, 

inexistindo, portanto, direito absoluto do condenado. Devidamente 

demonstrado que o juízo das execuções penais não possui condições 

estruturais de receber o apenado oriundo de outro estado da Federação, 

não há falar em ilegalidade da decisão que nega o pedido de transferência 

do reeducando. (N.U 0004560-46.2018.8.11.0042,PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

26/11/2018). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA do 

preso JOSÉ LOURINDO CARVALHO. Cientifique-se a Defesa e o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. TOMADAS TODAS AS 

PROVIDÊNCIAS, PROMOVA-SE O ARQUIVAMENTO DO FEITO, VEZ QUE 

CUMPRIU SEU OBJETIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202078 Nr: 9134-68.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Lorindo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA DECISÃO 

QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA.

 O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se manifestou em 

recente julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE 

ESTABELECIMENTO PENAL – AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL NO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – DECISÃO ADEQUADAMENTE 

FUNDAMENTADA – DIREITO NÃO ABSOLUTO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja recomendável o cumprimento da pena em estabelecimento 

prisional próximo à família do reeducando a fim de proporcionar condições 

para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, 

inexistindo, portanto, direito absoluto do condenado.

Devidamente demonstrado que o juízo das execuções penais não possui 

condições estruturais de receber o apenado oriundo de outro estado da 

Federação, não há falar em ilegalidade da decisão que nega o pedido de 

transferência do reeducando.

(N.U 0004560-46.2018.8.11.0042,PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

26/11/2018).

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA do preso JOSÉ 

LOURINDO CARVALHO.

Cientifique-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

TOMADAS TODAS AS PROVIDÊNCIAS, PROMOVA-SE O ARQUIVAMENTO 

DO FEITO, VEZ QUE CUMPRIU SEU OBJETIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108294 Nr: 5507-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Suady Ferreira Vieira, Eduardo Augusto 

Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4754, Vinicius Manoel - OAB:19532-b

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que, no prazo legal, 

apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202588 Nr: 9379-79.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GESSIKA 

SANDRA FARIA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO, ROBSON 

ANTONIO DA SILVA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19193, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:MT 10.207

 INTIMAR a Defesa (advogado Davi Ferreira de Paula - OAB n° 19.193) 

para que junte ao presente feito cópia do DUT (documento único de 

transferência), frente e verso e consulta atualizada ao site do DETRAN/MT 

(https://internet.detrannet.mt.gov.br/ConsultaVeiculo), com o objetivo de 

comprovar a data da aquisição dos veículos e confirmar a propriedade 

atual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 91316 Nr: 2863-19.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo dos Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Vistos, etc.

Intime-se a Defesa para que junte aos autos cópia do DUT (frente e verso) 

do veículo Hyundai Accent GLSR, placa GTQ-9675, com vistas à análise 

do pedido de restituição de Ref. 176.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 95295 Nr: 19-62.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isael Juvêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Considerando a pena atribuída ao acusado (08 meses de detenção), em 

sentença exarada na data de 19/08/2018 (fls. 239/242), sendo a denúncia 

recebida em 20/01/2015 (fl. 63), sem que houvesse suspensão do 

processo e do prazo prescricional, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para que se manifeste acerca de eventual prescrição da 

pretensão punitiva, na forma retroativa.

Cientifique-se a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 193574 Nr: 4960-16.2019.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a fiança é uma caução que serve para eventual 

pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização no caso 

de condenação judicial transitada em julgado (do afiançado) e 

considerando ainda que no presente feito existe representação criminal 

em face de WILSON ALVES DE LIMA, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição da fiança apresentado pela 

Defesa.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 193298 Nr: 4772-23.2019.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2377 de 2710



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Felício Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO - OAB:5311-MT

 Vistos, etc.

Recebida a denúncia em face de DEVAIR FELÍCIO GARCIA, pela prática, 

em tese, do crime descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, consta às fls. 

61/62 resposta à acusação com arguição de preliminares.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 77/78, pugnando pela regular 

tramitação do feito.

É o relatório. Fundamento. Decido.

De proêmio, insta consignar que após analisar detidamente os autos, 

concluo que os argumentos apontados pela defesa em sede de 

preliminares, se confundem com o próprio mérito da ação penal, razão 

pela qual, como tal serão oportunamente valorados.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 DE 

MAIO DE 2020, às 14h00min.

INTIME-SE O RÉU.

Requisitem-se as testemunhas, Ministério Público e Defesa constituída.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, com prazo de 45 dias para cumprimento.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 200201 Nr: 8227-93.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herlison Meira Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Ante a resposta a acusação juntada aos autos pela Defesa do acusado, 

pugnando pela suspensão condicional do processo, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206137 Nr: 11256-54.2019.811.0013

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rozeni de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO 

VIDAS, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, Isvã Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709, Crystiane da Cunha Bezerra - OAB:7.709 -B

 Refs. 14 e 15: oficie-se novamente à médica responsável pela internação 

em julgamento a fim de que, em 48h, esclareça se manteve contato direto 

e pessoal com o paciente antes e depois de sua entrada no centro de 

reabilitação, bem como para que junte aos autos documentação ou 

observações decorrentes de tais atendimentos e do plano individual de 

atendimento exigido pela Lei 13.840/19, em seu artigo 26-A, inciso V.

Sem prejuízo, DETERMINO ao setor psicossocial dete Juízo que visite o 

internado no Centro de Tratamento Resgatando Vidas, bem como seu filho 

e curador provisório Wanderson Raylan Vieira Oliveira, e sua genitora ora 

impetrante, apresentando relatório circunstanciado do caso em até 15 

dias, tecendo considerações acerca da necessidade e recomendação da 

internação levada a efeito, assim como da possibilidade de sua 

substituição por tratamento ambulatorial.

OFICIE-SE ao CAPS do Município de Pontes e Lacerda/MT para que, em 5 

dias, informem se ISVÃ SANTOS DE OLIVEIRA foi por eles atendido. Em 

caso positivo, deverão enviar, em igual prazo, cópias dos prontuários de 

referidos atendimentos.

OFICIE-SE à secretaria de saúde local a fim de que providencie 

atendimento médico ao paciente a ser realizado dentro de no máximo 20 

dias, visando aferir a necessidade de sua internação ou possibilidade de 

tratamento via ambulatorial.

SERVE a presente decisão como autorização judicial para ingresso dos 

profissionais acima citados (assistente social e psicólogo cadastrados 

neste juízo e médico da municipalidade) no CENTRO DE TRATAMENTO 

RESGATANDO VIDAS, localizado neste município.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 5381-06.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO em seus 

efeitos legais (CPP, art. 597), vez que tempestivo.

Apresentadas as razões (ref. 75) e contrarrazões (ref. 83), REMETAM-SE 

os autos ao Eg. Tribunal de Justiçacom as homenagens e cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 169271 Nr: 4618-39.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Ramos dos Reis, Sidney França da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline França da Silva Santos 

- OAB:MT18306OB, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, WELITON SANTIAGO ARAGÃO - OAB:25833/O

 Vistos.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO OS RECURSOS DE APELAÇÃO 

interpostos por Mateus Ramos dos Reis e Sidney França da Silva, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), vez que tempestivos.

Apresentadas as razões (ref. 142 e 166) e contrarrazões (ref. 150 e 

170), REMETAM-SE os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206137 Nr: 11256-54.2019.811.0013

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rozeni de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO 

VIDAS, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, Isvã Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709, Crystiane da Cunha Bezerra - OAB:7.709 -B

 Conclusão desnecessária.

Verifico que até a presente data não houve resposta aos ofícios 

encaminhados para o setor psicossocial deste Juízo, ao CAPS do 

Município de Pontes e Lacerda/MT e à Secretaria de Saúde local.

Assim, certifique a serventia quanto ao cumprimento de tais 

determinações. Caso seja necessário, diligencie-se por meio de 

telefonema solicitando prazo para entrega a este juízo do quanto 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201889 Nr: 9059-29.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Vistos.

Considerando a proximidade da audiência designada e, havendo 

necessidade de prévia oitiva do Ministério Público, POSTERGO a análise do 

pedido de ref. 77 para o decorrer da solenidade.

Ciências as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 198791 Nr: 7528-05.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Alves Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos, etc.

DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca da 

possibilidade de ser oferecido à denunciada o sursis processual.

Cientifique-se a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 102586 Nr: 3197-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Jerônimo Silva, Irley De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jeronimo Silva - 

OAB:16046

 Vistos, etc.

RECEBO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (fls. 

122/123).

Passo a analisar as contradições mencionadas pelo "Parquet".

Recebo o aditamento à denúncia oferecida em 11/06/2019, em face de 

JEAN JERÔNIMO DA SILVA.

Analisados os autos, verifico assistir razão ao Ministério Público e, em 

assim sendo, corrijo o erro material exarado à ref. 43, a fim de constar o 

nome correto: JEAN JERÔNIMO SILVA.

Assim, declaro a extinção da punibilidade do acusado JEAN JERÔNIMO 

SILVA, em razão do cumprimento do acordo de não persecução penal.

A ação penal prossegue em face de IRLEY DE SOUZA, cuja carta 

precatória para citação foi remetida à Comarca de Cuiabá/MT (fl. 127). 

Certifique a serventia quanto ao cumprimento.

Providencie a Secretaria cumprimento às demais determinações exaradas 

à ref. 43.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa constituída.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 151121 Nr: 8504-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilton Silva Batista, Wellington Figueredo de 

Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

Ref. 197: defiro o pedido. Intime-se o réu WELLINGTON FIGUEIREDO DE 

AMIGO via edital, com prazo de 30 dias.

 Ademais, translade-se cópia da certidão negativa do Oficial de Justiça 

(ref. 188), para os autos de executivo de pena nº 

0011091-75.2017.8.11.0013.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 200799 Nr: 8527-55.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Teixeira Sabará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B

 Diante do exposto e por se mostrarem inalterados os fundamentos que 

ensejaram a decretação da prisão preventiva do autuado, INDEFIRO o 

pedido de revogação formulado a ref. 45.DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAInexistindo questões preliminares, recebo a 

Denúncia ofertada em face de JONAS TEIXEIRA SABARÁ, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do 

CPP.Considerando os critérios do art. 56 da Lei nº 11.343/2006, consigno 

que o procedimento será o específico para os delitos atinentes à Lei de 

Drogas.Determino a Secretaria deste juízo à apresentação de informações 

de antecedentes do acusados, fornecidas pelo Sistema de 

Acompanhamento Processual (Apolo).Comunique-se o recebimento da 

denúncia ao Instituto de Identificação bem como ao banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 974, II da 

CNGC).Ademais, não sendo hipótese de absolvição sumária, designo 

audiência de instrução e julgamento para 06/02/2020 às 15h30min (horário 

de MT).Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do 

mandado a data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta 

Comarca, depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.Cite-se e 

intime-se o réu, e seus patronos, via DJE, se houver.Cientifique-se o d. 

Representante do Parquet e da Defensoria Pública.Cumpra-se expedindo o 

necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 190349 Nr: 3121-53.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Henrique Barbosa da Silva, Carlos 

Henrique Sibrão Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/O

 Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa do 

sentenciado Carlos Henrique Sibrão Andrade quanto a sentença proferida 

a ref. 100. O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos 

de declaração (ref. 112), pugnando para que seja negado provimento, eis 

que os argumentos levantados pelo embargante são incompatíveis com a 

finalidade do presente recurso. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

...Diante do exposto, CONHEÇO PORÉM IMPROVEJO os embargos de 

declaração de ref. 107. INTIMEM-SE as partes. Cumpra-se

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64981 Nr: 1024-27.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

07601439941, Rg: 9123481, Filiação: Maria de Fatima de Oliveira e Jose 

Aparecido Alves de Oliveira, data de nascimento: 16/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Loandra-PR, solteiro(a), balconista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Diante do exposto, o Ministério Público denuncia 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA como incurso no art. 306, da Lei 

9.503/97(...)

Despacho: Vistos, etc.CITAÇÃO POR EDITALTendo em vista a 

manifestação ministerial de fls. 88/89, estando o acusado em local incerto 

e não sabido, determino sua citação por edital. Havendo o réu quebrado a 

fiança anteriormente concedida, nos termos dos arts. 341 a 345 do CPP 

determino a perda de metade de seu valor em favor do conselho da 

comunidade local.Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2019

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 88254 Nr: 224-28.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Silva do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos, etc.

Fls. 123/125: Razão não assiste à combativa defesa.

 Conforme bem exposto pelo MPMT às fls. 126/127, consta de fls. 55/56 a 

intimação pessoal do acusado para audiência de fls. 6 1, oportunidade em 

que lhe foram aplicados os efeitos do art. 367 do CPP, vez que ausente 

injustificadamente.

 Assim, intime-se a defesa para apresentação das devidas alegações 

finais em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 98454 Nr: 1425-21.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397

 Vistos, etc.

Ante a certidão acostada à Ref. 144, DETERMINO que a pena de multa seja 

cobrada no processo de execução penal nº 7311-93.2018.811.0013, 

devendo ser trasladados os documentos necessários àquele feito.

Após, PROMOVA-SE o arquivamento do presente feito.

Cientifique-se o Ministério público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 167440 Nr: 3837-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Analisados os autos, verifico deles não constarem as devidas alegações 

finais, embora devidamente intimados o acusado e seu patrono.

Assim, intime-se o advogado Dr. LADÁRIO SILVA BORGES FILHO a fim de 

justificar sua omissão em 5 dias, sob pena de configuração de abandono 

processual e imposição de multa que desde já estipulo em valor 

correspondente a um salário mínimo, destinada ao FUNAJURIS.

Subsistindo a inércia, certifique-se e expeça-se o necessario para 

cobrança e protesto da dívida, bem como envio de ofício à OAB local e 

Subseção Cuiabá, para ciência e eventuais providências.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

Cumpra-Se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 196503 Nr: 6389-18.2019.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc.

I. Defiro o pedido da defesa. Aguarde-se pelo prazo requerido.

II. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os 

autos ao MPMT para alegações finais em 05 (cinco) dias e manifestação 

quanto ao pedido da defesa de ref. 96.

III. Após, intime-se a defesa para igual procedimento.

IV. Saem os presentes intimados.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158738 Nr: 12247-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Willian Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$795,01, a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 601,32 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 193,69 para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e 

selecionar a opção que aparece, inserir o número único do processo e 

clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos com o CPF do 

pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa 

Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia 

e o comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes 

e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 2968-25.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Candido Nabas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no 

importe de R$ 551,86, a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

ref. 79. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

para recolhimento da guia de custas e R$ 138,46 para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101719 Nr: 2805-79.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GOMES DE ARAUJO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

557,84, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ref. 66. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$144,44 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 189716 Nr: 2761-21.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Joaquim da Silva Neto, Mateus 

Marangoni Silva, Rafael Ferreira Barros, Bruno Gustavo Barbosa Silva, 

Marcio Garcia Penha, Fabio Juan da Costa de Morais, Emerson Alexandre 

Souto Silva, Rafael Henrique Barbosa da Silva, Fagner Borges Gomes de 

Oliveira, Antonio Neto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - 

OAB:19984/O, Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0, WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202

 Vistos.

Havendo nos autos pedidos de revogação de prisão não submetido a 

apreciação do Ministério Público, DETERMINO vistas dos autos para tal fim. 

Fixo prazo de 5 dias.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 191076 Nr: 3574-48.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Considerando a inercia da defesa nomeada ao acusado, DETERMINO sua 

intimação pessoal para que informe em 5 dias se constituirá novo 

causídico ou se pretende a nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNEMAT ou ainda da Defensoria Pública, ambos atuantes nesta Comarca, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Sem prejuízo, intime-se o mandatário desidioso a fim de justificar sua 

omissão em 5 dias, sob pena de multa que desde já fixo em 1 salário 

mínimo destinado ao FUNAJURIS.

 Mantida a inércia, desde já determino expedição do necessário para 

cobrança e protesto, bem como envio de ofício à OAB local e Subseção 

Cuiabá para ciência de eventuais providências.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 175119 Nr: 6870-15.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Nely da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Considerando-se a inércia da defesa constituída pelos acusados, 

DETERMINO a intimação pessoal de ambos os acusados para que 

informem se constituirão novo causídico em 5 dias ou se pretendem a 

nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT ou ainda da 

Defensoria Pública, devendo o Oficial de Justiça certificar quanto a 

resposta.

Sem prejuízo, intime-se o mandatário desidioso a fim de justificar sua 

omissão em 5 dias, sob pena de multa que desde já fixo em 1 salário 

mínimo destinado ao FUNAJURIS.

 Mantida a inércia, desde já determino expedição do necessário para 

cobrança e protesto, bem como envio de ofício à OAB local e Subseção 

Cuiabá para ciência de eventuais providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 107175 Nr: 5063-62.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olímpio Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de OLIMPIO SERAFIM AVELAR, dando-o como incurso no 

artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18/04/2012 e, o acusado não foi localizado 

para citação, razão pela qual o processo foi suspenso e decretada a sua 

prisão preventiva.

Em 26/04/2019, acostou-se aos autos comunicado de prisão do acusado 

em Macedônia/SP, sendo deprecada sua citação pessoal.

O acusado apresentou resposta à acusação em 09/11/2019, bem como 

pedido de revogação da prisão (ref. 77).

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário ao pleito 

defensivo (ref. 80).

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

No presente caso, não obstante a localização do acusado, verifico ainda 

ser necessária a segregação cautelar, uma vez que estão satisfeitos os 

pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva do 

investigado OLIMPIO SERAFIM AVELAR, consistente em assegurar 

aplicação da lei penal e acautelar a ordem jurídica, eis que extrai-se dos 

seus antecedentes criminais ser reincidente em crime da mesma natureza, 

executivo nº 769-06.2011.811.0013, desta Comarca e, inclusive se 

encontrava foragido, vindo a ser recapturado apenas em 24/08/2019.

Portanto, o decreto de prisão preventiva encontra-se concretamente 

fundamentado e vinculado às especificidades do caso em análise, 

demonstrando a imprescindibilidade da manutenção da segregação 

cautelar do indiciado, tendo em vista a imperiosidade de assegurar a 

aplicação da lei penal, bem como a preservação da ordem pública, de 

maneira a evitar-se que ele volte a delinquir.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão a que se encontra 

submetido o acusado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89156 Nr: 1025-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcélio Duranti, Roseclei Conceição Oliveira 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.406,57, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

282/287. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$1.165,13 para recolhimento da guia de custas e R$ 241,44 para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção 

“Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e selecionar a opção que 

aparece, inserir o número único do processo e clicar em buscar, clicar em 

“Próximo”, preencher os campos com o CPF do pagante. Em seguida, 

clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os 

valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de 

pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 199320 Nr: 7739-41.2019.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁRIO GREQUE FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7.205

 Vistos, etc.

A fiança é caução destinada ao pagamento de multa, despesas 

processuais e indenização em caso de condenação judicial transitada em 

julgado.

A retratação da vítima em crimes de lesão corporal não tem o condão de 
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impedir a propositura da ação penal.

Deste modo, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de restituição da fiança apresentado pela Defesa.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 94587 Nr: 5429-38.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdA, EMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, Etelmínio de Arruda Salomé Neto - OAB:9869, Jose 

Aécio Pires Salomé - OAB:3.111/TO

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

EIDIMONIS MARCOS CÂNDIDO MANCUTA e MAURICIO VERES DE 

ALMEIDA.

As alegações finais foram apresentadas pelo Ministério Público e após os 

autos foram impulsionados à Defesa para igual fim.

Às fls. 381/384 aportou aos autos manifestação do advogado Dr. Emerson 

Leite Pinheiro informando a renúncia ao mandato outrora outorgado por 

EIDIMONIS MARCOS CÂNDIDO MANCUTA, com fulcro no art. 112 do NCPC.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se ter o acusado constituido mais de um 

patrono, motivo pelo qual a lei excepciona a regra da prévia notificação do 

mandatário a seu constituinte.

Assim, exclua-se o nome do renunciante do sistema apolo após sua 

intimação quanto ao teor da presente decisão.

INTIME-SE o advogado Dr. AMIR OSVANDO FRANCO para apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS no prazo legal.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de um salário mínimo (art. 265 do CPP) em favor do 

FUNAJURIS, devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão 

competente para fins de cobrança e protesto;

b) a expedição de ofício à OAB local e Subseção Cuiabá para ciência e 

eventuais providências.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

alegações finais em prol do denunciado MAURICIO VERES DE ALMEIDA.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 110507 Nr: 247-03.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BOMFIM FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 11.048-B

 Ante o exposto, concluo assistir razão ao Ministério 

Público.CERTIFIQUE-SE nos autos o trânsito em julgado da ação penal 

condenatória, tendo como termo inicial a data da intimação do advogado 

via DJE.Após, expeça-se a guia definitiva de execução penal e 

promova-se a formação do processo de execução penal do apenado, com 

a consequente distribuição no SEEU.Intimem-se o Ministério Público e a 

Defesa constituída.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 182555 Nr: 10295-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, com atribuição para atuar na área criminal, nomeio o NÚCLEO 

DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNEMAT para atuar na defesa do acusado 

MIZAEL RAIMUNDO FERREIRA.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS, a partir do retorno de suas 

atividades no dia 11 de fevereiro de 2020, para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 03 (três) dias.

Cientifique-se o Ministério público e o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 137718 Nr: 2716-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marcio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a certidão acostada à Ref. 108 (fl. 268), DETERMINO que a pena de 

multa seja cobrada no processo de execução penal definitivo nº 

11283-08.2017.811.0013, devendo ser trasladados os documentos 

necessários àqueles autos.

Havendo custas e despesas processuais a serem quitadas, 

providencie-se o necessário para pagamento.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 96225 Nr: 447-44.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neres Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a certidão acostada à Ref. 143 (fl. 342), DETERMINO que a pena de 

multa seja cobrada no processo de execução penal definitivo nº 

3759-33.2012.811.0013, devendo ser trasladados os documentos 

necessários àqueles autos.

Havendo custas e despesas processuais a serem quitadas, 

providencie-se o necessário para pagamento.

Após, arquivem-se os autos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 177892 Nr: 8096-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-0

 Vistos, etc.

Considerando o disposto no art. 453 do Código de Processo Penal, 

DESIGNO Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 08 DE ABRIL DE 

2020, às 08h.

Intimem-se as testemunhas arroladas (Ref. 80 e 93), fazendo constar do 

mandado a data, horário e local da Sessão Plenária.

Expeçam-se cartas precatórias para intimação dos residentes fora da 

Comarca e desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a 

comparecer em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas 

para realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos 

os vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução.

A exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em 

fase instrutória, que não forem localizadas para depor em sessão plenária 

encontra respaldo no art. 473, §3º do Código de Processo Penal e não 

está elencada entre os impeditivos do art. 478 do CPP.

REQUISITE-SE o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205184 Nr: 10720-43.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos, etc.

DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca das 

preliminares arguidas pela Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 142920 Nr: 4847-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024

 Vistos, etc.

Ref. 226; encaminhem-se os autos ao Ministério Público para providências 

em cinco dias.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206630 Nr: 11536-25.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Oberdam Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva das 

testemunhas de defesa, mencionadas às fls. 02 para o dia 31 DE JANEIRO 

DE 2020, às 16h00min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIMEM-SE as testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 199690 Nr: 7930-86.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ANDRADE 

RIBEIRO - OAB:26979/O

 V. Considerando-se a ausência de Defensores Públicos com atribuição 

criminal na comarca, tendo em vista que ambos foram removidos 

simultaneamente; e com objetivo de salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 

298 da CNGC-TJMT, nomeio o(a) Advogado(a), Sebastião Andrade Ribeiro 

(OAB/MT Nº26979/O), para a defesa do acusado, no presente processo. 

Os honorários serão arbitrados ao final da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175979 Nr: 7263-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ANDRADE 

RIBEIRO - OAB:26979/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195228 Nr: 5740-53.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS, 

ROSIEL SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182959 Nr: 10483-43.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Zanchim Santos, Bruno Mariano 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente as 

alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206137 Nr: 11256-54.2019.811.0013

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rozeni de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO 

VIDAS, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, Isvã Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709, Crystiane da Cunha Bezerra - OAB:7.709 -B

 Ante o exposto, verifico improceder a pretensão inicial, restando 

demonstrada nos autos a legalidade e respaldo fático do ato médico que 

ensejou a internação compulsória guerreada, assim como a regularidade 

do funcionamento do estabelecimento impetrado, razão pela qual DENEGO 

A ORDEM. Sem custas nos termos da lei.Intimem-se as partes. 

Cientifique-se o MP. Com o trânsito, arquivem-se os autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190220 Nr: 3031-45.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Felix Ribeiro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA FELIX RIBEIRO MARTINS, 

Filiação: Rosa Maria Felix Ribeiro e Paulo Cesar Felix, data de nascimento: 

19/06/1997, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente, do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Ana Paula Felix 

Ribeiro Martins, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 180, caput, 

do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 (Código Penal).Sendo assim, requer 

o recebimento da inicial acusatória, a sua autuação e o seu 

processamento sob o rito adequado, bem como a citação da denunciada, 

a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a 

realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, para que ao final seja julgada e condenada.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Estando a acusada em local incerto e não 

sabido, desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 

dias.Nada sendo providenciado, desde já determino a suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

Código de Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará 

a prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização da 

acusada.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205236 Nr: 10751-63.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Ribeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 Vistos, etc.

Recebida a denúncia em face de JEFERSON RIBEIRO SANTOS, pela 

prática, em tese, do crime descrito no art. 155, §1° e §4°, incisos II e IV, do 

Código Penal; art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 e art. 147, caput, c/c 

art. 61, inciso II, alínea "i", ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

O Ministério Público se manifestou à fl. 111, pugnando pela regular 

tramitação do feito.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

Consigno que após analisar detidamente os autos, percebe-se que não foi 

apresentada prova suficiente que pudesse de plano elidir a denúncia, 

razão pela qual não há que se falar em absolvição sumária, conforme 

requerido pela Defesa.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 DE 

FEVEREIRO DE 2020, às 14h30min.

REQUISITE-SE O RÉU.

Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa constituída.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, com prazo de 45 dias para cumprimento.¬¬

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 202588 Nr: 9379-79.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GESSIKA 

SANDRA FARIA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO, ROBSON 

ANTONIO DA SILVA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19193, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19193, Vanderley Souza Amorim - OAB:MT 10.207

 Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.CONSIGNO que deverão ser intimadas 

somente as 08 (oito) primeiras testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, à fl. 5, excluindo-se da contagem as vítimas e pessoas que não 

prestem compromisso.Assim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 DE FEVEREIRO DE 2020, às 

13h00min.DEPREQUEM-SE os interrogatórios dos denunciados, presos em 

Cuiabá/MT.Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa 

constituída. Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora 

desta Comarca, com prazo de 45 dias para cumprimento.Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206874 Nr: 11695-65.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WESLEY MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES 

PENAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIMY ADRIANE COSTA - 

OAB:30678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a Defesa para que junte aos autos a sentença condenatória que 

originou o processo de execução penal do reeducando, bem como o 

atestado de pena atualizado.

Apresentados os documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206876 Nr: 11697-35.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ailton Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES 

PENAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIMY ADRIANE COSTA - 

OAB:30678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a Defesa para que junte aos autos a sentença condenatória que 

originou o processo de execução penal do reeducando, guia de execução 

penal e atestado de pena atualizado.

Apresentados os documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155462 Nr: 10596-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moraes Aranha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/O

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

558,60, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ref. 101. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 145,20 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110023 Nr: 57-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Lopes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.880,31, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ref. 84 . Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.540,97 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 339,34 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201136 Nr: 8710-26.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Valverde Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando-se a participação desta subscritora em curso sobre Justiça 

Restaurativa a ser realizado pela ESMAGIS na capital Cuiabá, REDESIGNO 

a solenidade anteriormente agendada para o dia 19 DE DEZEMBRO DE 

2019, às 16H00MIN.

Informe ao juízo deprecante acerca da nova data da audiência.

REQUISITEM-SE as testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Providencie-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 199486 Nr: 7823-42.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, 13h40min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 197855 Nr: 7067-33.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Luciano Santos Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato de Moraes - 

OAB:13330 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato de Moraes - 

OAB:13330 - A

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, 13h50min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 197078 Nr: 6694-02.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenneth Thompson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Batista Vital da Silva - 

OAB:59.577 PR

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, 14h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 199042 Nr: 7627-72.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Santos de Oliveira, Luelson Guimaraes, 

WELLINGTON SANTOS LOPES, CHARLES RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, 14h10min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 147978 Nr: 7035-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Vistos, etc.

Considerando o disposto no art. 453 do Código de Processo Penal, 

DESIGNO Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 31 DE MARÇO DE 

2020, às 08h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da Sessão Plenária.

Expeçam-se cartas precatórias para intimação dos residentes fora da 

Comarca e desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a 

comparecer em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas 

para realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos 

os vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução.

A exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em 

fase instrutória, que não forem localizadas para depor em sessão plenária 

encontra respaldo no art. 473, §3º do Código de Processo Penal e não 

está elencada entre os impeditivos do art. 478 do CPP.

REQUISITE-SE o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 90830 Nr: 2468-27.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Silva Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc.

I. Considerando-se as ocorrência acima, redesigno a presente solenidade 

para o dia 13/05/2020, às 14h30min.

II. Expeça-se carta precatória para a comarca de Jauru – MT, para que se 

proceda à oitiva da vítima Erica Souza Barroso, tendo em vista a mesma 

residir em Figueiropolis Doeste – MT, cidade essa que pertence a 

circunscrição do juízo deprecado.

III. Intime-se novamente a defesa do acusado para que tome ciência da 

presente decisão, bem como a testemunha de acusação Elias Martins de 

Almeida para que compareçam a audiência ora redesignada, na data e 

hora marcadas.

IV. Saem os presentes intimados.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205775 Nr: 11044-33.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Henrique Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização do interrogatório do 

acusado EDUARDO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS para o dia 31 DE 

JANEIRO DE 2020, às 15h15min.

 Intime-se o acusado sobre a REDESIGNAÇÃO da audiência na vara de 

origem (fls. 01).

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE o acusado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205776 Nr: 11045-18.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SANTOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

WEBERSON JURUP SANTIAGO para o dia 31 DE JANEIRO DE 2020, às 

15h30min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206147 Nr: 11257-39.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Garcia Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização do interrogatório do 

acusado EDVALDO GARCIA LEANDRO para o dia 31 DE JANEIRO DE 

2020, às 15h45min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE o acusado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206576 Nr: 11497-28.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

SIDNEY FERREIRA JAUDY para o dia 31 DE JANEIRO DE 2020, às 

16h00min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

REQUISITE-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59684 Nr: 24-26.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiano Cavalcante Silva, Eder de Souza 

Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER DE SOUZA CONCEIÇÃO, Cpf: 

04869996103, Rg: 2338607-0, Filiação: Raimunda Souza de Paulo e José 

Correa da Conceição, data de nascimento: 19/03/1990, brasileiro(a), 

natural de P. Lacerda-MT, serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece denúncia em desfavo JõsÍllno-C valcante Silva e 

Eder de Souza Conceíção, porquanto conduta delitiva pre\', sta no artigo 

157, ~ 2.", incisos I e n, do Decreto-Lei Federal nº 2848/1940(Código 

Penal).(...)

Despacho: Vistos, etc.Trata-se de ação penal por meio da qual foram 
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denunciados JOSIANO CAVALCANTE SILVA e EDER DE SOUZA 

CONCEIÇÃO, pela prática, em tese, ao disposto nos artigo 157, §2°, 

incisos I e II, do Código Penal.A denúncia foi recebida no dia 08/11/2017 

(pág. 67).Os acusados não foram localizados para ser citados 

pessoalmente e com vista dos autos, o Ministério Público requereu seja 

oficiado a Superintendência do Sistema prisional deste Estado a fim de 

localizar o réu Josiano e a expedição de carta precatória ao juízo da 

comarcar de Sapezal/MT. E em caso negativo, pugnou pela citação dos 

acusados por edital, nos termos do artigo 361 do CPP e, na hipótese de 

não comparecerem e nem constituir defensor, requer, desde já, a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a 

decretação da prisão preventiva dos acusados.É o necessário. 

Fundamento e decidoI – DOS REQUERIMENTOS MINISTERIASDEFIRO 

conforme formulado pelo representante ministerial em cota 

retro.DETERMINO seja oficiada a Superintendência do Sistema Prisional 

deste Estado a fim de obter informação se, eventualmente, o acusado 

JOSIANO CAVALCANTE SILVAa se encontra custodiado em algum 

ergástulo público.DETERMINO a expedição de carta precatória ao juízo da 

comarca de Sapezal/MT, para proceder à citação do acusado EDER DE 

SOUZA CONCEIÇÃO, no endereço localizado na Avenida Primavera, 

quadra 23, lote 07, Cidezal II.Em caso negativo, considerando que a 

citação pessoal dos acusados restou infrutífera e, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO, desde já, a citação por edital dos réus nos termos do art. 361 

do CPP.Decorrido o prazo do referido edital, após a sua certificação, 

VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA ANÁLISE DA SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.II – DA DECRETAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVAVerifico que a decretação da prisão preventiva dos 

acusados é medida que se impõe, preponderantemente para garantir a 

ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 

e 313 do CPP, vez os réus encontram-se em lugar ignorado, pondo-se em 

fuga do distrito da culpa.De acordo com o regramento processual penal, 

os fundamentos para decretação da prisão preventiva elencados no artigo 

312 do CPP, encontram-se vinculados à presença das hipóteses 

autorizativas descritas no artigo 313 do CPP.Ademais, o atual paradeiro 

dos acusados é desconhecido, fato que impossibilita a busca pela 

verdade real e compromete a aplicação futura da lei penal, tornando 

assim, imperiosa a decretação de sua prisão preventiva, bem como o 

crime trata-se de pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) 

anos.Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, a simples condição de foragido, que se 

mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da 

prisão preventiva, vejamos:"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. 

GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA 

EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em 

nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação 

em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza 

cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente 

fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 2. 

No caso, julgou-se indispensável a medida excepcional para a garantia da 

aplicação da lei penal, notadamente diante do fato de o paciente ter se 

evadido do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido.

(HC 219.303/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 08/06/2012).Ainda, vislumbro que os 

delitos em tela não se referem a fato isolado na vida do acusado JOSIANO 

CAVALCANTE DA SILCA, pois, em consulta ao sistema APOLO, verifico 

que o réu possui outros registros criminais, quais sejam, autos n° 

792-85.2010.811.0077 – cód: 29694, condenado nas sanções do art. 12, 

caput, da Lei 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; autos 

n°1597-38.2010.811.0077 – cód: 30497, denunciado nas sanções do art. 

15, caput, da Lei 10.826/2003, ambos em trâmite perante o juízo da 

comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.Com efeito, a reiteração 

delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a 

periculosidade real e concreta dos agentes.Nesse sentido, é a 

jurisprudência:HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO SEGURO 

PELA VÍTIMA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUMUS COMISSI DELICITI. 

REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE DESEMPREGADO E SEM 

PROFISSÃO. BAIXA ESCOLARIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. 

DENEGAÇÃO.Denota-se o fumus comissi delicti no recebimento da 

denúncia contra o paciente pela prática do crime de roubo simples. 

Reforça essa percepção a anterior prisão dele em flagrante pelo fato e o 

reconhecimento seguro feito pela vítima. O periculum libertatis se percebe 

no risco de que o paciente, caso se livre solto, volte a delinquir. Ele 

responde a outros dois processos-crime, um deles com sentença 

condenatória recorrível por delito da mesma espécie. Além disso, é jovem 

sem profissão e trabalho, que possui baixa escolarização. Estas 

circunstâncias pessoais evidenciam que a colocação dele em liberdade 

favorecerá a reiteração criminosa. A necessidade e adequação da prisão 

preventiva para garantia da ordem pública afastam a possibilidade de 

aplicação de medida cautelar menos rigorosa. Habeas corpus denegado. 

(Acórdão n. 623195, 20120020202552HBC, Relator SOUZA E AVILA, 2ª 

Turma Criminal, julgado em 27/09/2012, DJ 02/10/2012 p. 292).Finalmente, 

é de se ressaltar que eventuais condições favoráveis, como primariedade 

e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, obstar a 

segregação cautelar.Destarte, a decretação da prisão preventiva do 

representado é medida que se impõe para garantir a ordem pública e 

aplicação da Lei Penal.Razão disso, com amparo no artigo 312 do CPP, 

DECRETO a prisão preventiva dos acusados EDER SOUZA CONCEIÇÃO e 

JOSIANO CAVALCANTE SILVA.Expeça-se mandado de prisão, 

inscrevendo-o no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP 2.0), nos 

termos do artigo 289-A do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de dezembro de 2019

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 202866 Nr: 9498-40.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 21 DE JANEIRO DE 2019, às 13h30min, para realização de 

audiência com o intuito de realizar o interrogatório de FABIANO DA SILVA 

BARROS.

 Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

INTIME-SE o denunciado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 173243 Nr: 6131-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Leandro Oliveira da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando-se o ofício enviado pelo Comandante Adjunto do 12º 

Comando Regional da Polícia Militar, o qual informa as condições do quartel 

do 18º BPM desta Comarca (anexo aos autos), entendo ser necessária a 
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transferência do custodiado ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENÇO 

para a Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger/MT, por ser o 

estabelecimento penal mais adequado em razão de sua condição 

profissional.

Assim, com fundamento no art. 1.440 da CNGC-TJMT e conforme Portaria 

112/2013/GAB/SEJUDH/MT, requisite-se atestado de vaga para o 

reeducando ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENÇO da SAAP-SEJUDH, 

m e d i a n t e  r e m e s s a  a o  e - m a i l  i n s t i t u c i o n a l 

movimentacaodereeducando@sejudh.mt.gov.br.

Registro que ante o PROVIMENTO N. 42 de 29/11/2019 não é necessária 

anuência do juízo destinatário para a transferência.

OFICIE-SE o diretor do CDP por e-mail.

Cumpridas as determinações supra,, DEVOLVAM-SE os autos ao 

Ministério Público, ao qual restituo integralmente o prazo processual para 

alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 2748-61.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Godoi Arcure, Farlei Lourdes de 

Jesus, Weslen Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Abro vistas dos autos ao Dr. Odario Ferraz para apresentar as razões 

recursais em face do acusado Claudinei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 114768 Nr: 1819-91.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derick Morais de Jesus, Brendo Ribeiro do 

Nascimento, Jonh Douglas Silva, Tiasle Correa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, e com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados:JONH DOUGLAS 

SILVA, brasileiro, convivente, desempregado, nascido em 02 de Setembro 

de 1996, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Wagno Bento da Silva e 

Ilda Pereira da Silva, residente e domiciliado na Avenida José Martins 

Monteiro, n.O98, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Telefone: (65) 

9693-6421; que atualmente encontra-se recolhido no CDP local, pela 

conduta descrita no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal;BRENDO 

RIBEIRO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 

15 de Abril de 1997, natural de Itumbiara/GO, filho de Rosimeiry da Silva 

Nascimento e Maurício Ribeiro do Nascimento, residente e domiciliado na 

Rua Argentina, n.o 509, Norma Gibalde, Itumbiara/GO; que atualmente 

encontra-se recolhido no CDP local, pela conduta descrita no artigo 157, .§ 

2°, incisos I e II, do Código Penal;DERICK MORAIS DE JESUS, brasileiro, 

solteiro, pedreiro, nascido em 05 de Abril de 1996, natural de Cáceres/MT, 

filho de Valdinei Nascimento de Jesus e Rosali Ângela da Silva, residente e 

domiciliado no Bairro Residencial Tuiuiú, Pontes e Lacerda/MT; que 

atualmente encontra-se recolhido no CDP local; pela conduta descrita no 

artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; e, 

TIASLE CORREA SILVA, brasileiro, casado, pedreiro, nascido em 28 de 

Outubro de 1992, natural de Pontes e LacerdalMT, portador do RG n° 

24312851 e CPF n.o 047.749.151-06, filho de Sebastião José da Silva e 

Nilza Aquino Correa Silva, residente e domiciliado na Rua Gonçalo Nune 

dos Santos, s/n, Bairro Jardim Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, pela na 

conduta descrita no artigo 12, da Lei Federal n° 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114768 Nr: 1819-91.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derick Morais de Jesus, Brendo Ribeiro do 

Nascimento, Jonh Douglas Silva, Tiasle Correa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico e dou fé que não consta nos autos certidão de publicação 

intimando as defesas acerca da sentença proferida nos autos. Assim 

sendo, nesta data, remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA o 

dispositivo da sentença, com vistas à intimar os patronos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123998 Nr: 5384-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agustinho Martins Aivi, Josimar dos Santos 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

553,59, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ref. 126. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,19 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004606-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004606-71.2019.8.11.0013 POLO ATIVO:ADRIANO DE 

JESUS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 30/01/2020 Hora: 13:30 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004612-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEIA SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004612-78.2019.8.11.0013 POLO ATIVO:MAURICEIA 

SOARES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

SOARES GONCALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 30/01/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004613-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE MARCH LIBORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004613-63.2019.8.11.0013 POLO ATIVO:MARGARETE 

MARCH LIBORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL SOARES 

GONCALVES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 30/01/2020 Hora: 13:50 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004615-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON POQUIVIQUI AGUILERA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1004615-33.2019.8.11.0013 POLO ATIVO:RONILSON 

POQUIVIQUI AGUILERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIRA 

GASPAR SANTOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 30/01/2020 Hora: 14:00 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004617-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004617-03.2019.8.11.0013 POLO ATIVO:JOSEFINA DIAS 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 30/01/2020 Hora: 14:10 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004618-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004618-85.2019.8.11.0013 POLO ATIVO:JOSEFINA DIAS 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 30/01/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-70.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JOSE DANIEL DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EBER DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 14/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ROSSI TEODORO DA SILVA 03122273101 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REX SERVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000007-55.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:FELIPE ROSSI 

TEODORO DA SILVA 03122273101 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EBER DOS SANTOS POLO PASSIVO: REX SERVIPEL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BOLSAS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 14/02/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002110-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CORON MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002110-69.2019.8.11.0013. INTERESSADO: LUCIA CORON MACEDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chamo o feito à 

ordem para revogar a decisão do ID 21334149, pois o feito não está na 

fase de conhecimento, mas sim já foi sentenciado, inclusive com 

julgamento pelo Eg. TJMT. A sentença julgou procedente o pedido para: 

01) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos 

anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze 

inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre 

todas as parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido 

percentual. Ressalto que da quantia a ser percebida pela autora, deverá 

ser descontada a contribuição previdenciária e do imposto de renda, 

ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos 

acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida por ela mês a mês, que deverá ser realizado 

pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou 

RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, bem como para 

que o marco inicial da condenação seja a data de 15 de maio de 2009 que 

corresponde ao período não prescrito. 02) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista a incidência do que 

dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o 

réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de 

R$ 1.000,00 (mil reais), consoante disposição do art. 85, §§ 3º e 8º, do 

NCPC. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: Com essas 

considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de 

Mato Grosso para determinar que: 1) eventual percentual devido, 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva 

reestruturação da carreira, seja apurado em fase de liquidação por 

arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento); 2) reduzir os honorários advocatícios para R$ 

500,00 (quinhentos reais). E, em sede de Reexame Necessário, Retifico 

em parte o ato sentenciai para determinar que 3) a correção monetária a 

ser calculada pelo INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido 

paga; 4) incidam sobre os valores a receber pela apelada os descontos 

da contribuição previdenciária e de imposto de renda, mantendo a 

sentença nos demais termos. Deve ser dado início então à fase de 

liquidação de sentença. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 

Determino que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, 

ambos do Código de Processo Civil). Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando 

alcançar o valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de 

Mato Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação 

da carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura 

digital. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Washington weder (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000513-65.2019.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: WASHINGTON 

WEDER Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para comprovar que a 

pessoa indicada é o único herdeiro do falecido, e que o patrimônio da 

herança transmitida supera o valor da dívida, bem como se houve abertura 

de inventário, prazo de quinze dias. PONTES E LACERDA, data da 

assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB - RO5462 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010882-04.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA 

DE AVILA EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A Vistos, 

etc. Junto aos autos a tela do BACENJUD, que por um lapso não havia sido 

juntada antes. Vista ao exequente sobre manifestação do executado, 

prazo de cinco dias. Após, conclusos para decisão. PONTES E LACERDA, 

data da assinatura digital. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002007-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR DA SILVA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002007-62.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: CLEUNIR DA SILVA GARCIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença julgou 

procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da autora o referido percentual. Ressalto que da quantia 

a ser percebida pela autora, deverá ser descontada a contribuição 

previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda 

incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado 

de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores 

deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida por ela mês a 

mês, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento 

da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato 

do pagamento, bem como para que o marco inicial da condenação seja a 

data de 15 de maio de 2009 que corresponde ao período não prescrito. 

02) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a 

incidência do que dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro 

giro, CONDENO o réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais 

fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante disposição do art. 

85, §§ 3º e 8º, do NCPC. O acórdão reformou parcialmente a sentença 

para: Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que eventual percentual 

devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva 

reestruturação da carreira, seja apurado em fase de liquidação, por 

arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), arbitrando os honorários advocaticios no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o eventual quantum a ser 

apurado em liquidação de sentença, e em remessa necessária, RETIFICO 

PARCIALMENTE A SENTENÇA para aplicar os juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1°- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, e a correção monetária será aplicada 

pelo INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento 

em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei n°. 

11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n°. 9.494/1997, 

quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança. Foi dado início então à fase 

de liquidação de sentença, com a juntada de parecer pericial pela parte 

exequente, e os autos foram declinados para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 

Determino que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, 

ambos do Código de Processo Civil). Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando 

alcançar o valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de 

Mato Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação 

da carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura 

digital. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002013-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002013-69.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: SANDRA GONCALVES 

PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido 

percentual. Ressalto que da quantia a ser percebida pela autora, deverá 

ser descontada a contribuição previdenciária e do imposto de renda, 

ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos 

acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida por ela mês a mês, que deverá ser realizado 

pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou 

RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, bem como para 

que o marco inicial da condenação seja a data de 15 de maio de 2009 que 

corresponde ao período não prescrito. 02) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 

3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o réu ao custeio 

dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil 

reais), consoante disposição do art. 20, § 4º, do CPC. O acórdão reformou 

parcialmente a sentença para: Ante o exposto, AFASTO a prejudicial de 

prescrição e, no mérito, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Apelo do 

Estado de Mato Grosso para determinar que a apuração da eventual 

defasagem (caso constatada) na remuneração da Apelada, além do 

respectivo índice, a ser-lhe aplicado, seja feita na liquidação da sentença, 

e, ainda, para fixar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do 

valor que vier, porventura, a ser apurado. Quanto ao reexame, RETIFICO 

PARCIALMENTE a sentença nos seguintes pontos: I) seja feita na 

liquidação de sentença, a apuração de eventual defasagem da 

remuneração da Apelada e do respectivo índice devido; 2) no que tange à 

correção monetária, após 30/06/2009, utilize-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Foi dado início então 

à fase de liquidação de sentença, com a nomeação de perito e 

manifestação da parte executada, com a juntada de documentos e 

pareceres. A parte autora pediu a nomeação de perito estatal, por não ter 

condições de arcar com o pagamento dos honorários. É o breve relato. 

Decido. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. Determino que 

a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do Código de 

Processo Civil). A liquidação por arbitramento não tem que 

obrigatoriamente ser feita por perito. Portanto, suspendo a nomeação do 

perito e intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar 

pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o valor devido 
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sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato Grosso, 

especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da carreira a 

que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das alegações que foi 

acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das manifestações ou 

decurso de prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

julgamento. PONTES E LACERDA, 22 de novembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002012-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO QUINTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002012-84.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: MARIA DO CARMO QUINTINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença julgou 

procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da autora o referido percentual. Ressalto que da quantia 

a ser percebida pela autora, deverá ser descontada a contribuição 

previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda 

incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado 

de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores 

deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida por ela mês a 

mês, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento 

da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato 

do pagamento, bem como para que o marco inicial da condenação seja a 

data de 15 de maio de 2009 que corresponde ao período não prescrito. 

02) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 269, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a 

incidência do que dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro 

giro, CONDENO o réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais 

fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante disposição do art. 

20, § 4º, do CPC. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: Ante 

o exposto, AFASTO a prejudicial de prescrição e, no mérito, DOU 

PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo do Estado de Mato Grosso para 

determinar que a apuração de eventual defasagem da remuneração da 

Apelada, bem como do índice, acaso constatada, seja feita na liquidação 

da sentença, por arbitramento e, ainda, para fixar os honorários 

advocatícios em 2% (dois por cento) do valor que vier, porventura, a ser 

apurado. Quanto ao reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença nos 

seguintes pontos: 1)seja feita em liquidação de sentença por arbitramento 

a apuração de eventual defasagem da remuneração da Apelada, bem 

como do índice devido; 2) no que tange à correção monetária, para que, 

após 30/06/2009, utilize-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR). Deve ser dado início então à fase de 

liquidação de sentença. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 

Determino que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, 

ambos do Código de Processo Civil). Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando 

alcançar o valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de 

Mato Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação 

da carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura 

digital. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002103-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICE RODRIGUES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002103-77.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ALDERICE RODRIGUES DE 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido 

percentual. Ressalto que da quantia a ser percebida pela autora, deverá 

ser descontada a contribuição previdenciária e do imposto de renda, 

ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos 

acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida por ela mês a mês, que deverá ser realizado 

pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou 

RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, bem como para 

que o marco inicial da condenação seja a data de 15 de maio de 2009 que 

corresponde ao período não prescrito. 02) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 

3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o réu ao custeio 

dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil 

reais), consoante disposição do art. 20, § 4º, do CPC. O acórdão reformou 

parcialmente a sentença para: Isto posto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que 

eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja apurado em fase de 

liquidação, por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), bem como o prazo prescricional 

estabelecido no artigo 1° do Decreto-Lei n. 20.910/1932, arbitrando os 

honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o 

eventual quantum a ser apurado em liquidação de sentença, e em remessa 

necessária, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA para aplicar os juros 

moratórios, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 

1°- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando 

então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, e a correção monetária será aplicada 

pelo INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento 

em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei n°. 

11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n°. 9.494/1997, 

quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança. Revogo a decisão do ID 

21333468, pois deve ser dado início então à fase de liquidação de 

sentença. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. Determino 

que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do 

Código de Processo Civil). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 
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apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato 

Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da 

carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura 

digital. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002102-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FEITOSA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002102-92.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ANTONIO FEITOSA ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença julgou 

procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da autora o referido percentual. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30 de junho de 2009, as 

disposições da Lei nº 11.960/2009 para a correção monetária, uma vez 

que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida 

na ADI nº 4.357, deverá ser aplicado tal regramento. 02) ENCERRAR a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do 

Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista a incidência do que 

dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o 

réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante disposição do art. 20, § 

4º, do CPC. A decisão monocrática proferida pelo Eg. TJMT não está 

completamente digitalizada nos autos, faltando páginas. O agravo interno 

foi provido parcialmente para: Com essas considerações, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso, tão somente para determinar que o percentual 

devido a título de URV seja apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da 

carreira da embargada e se esta supriu, por completo, eventual 

defasagem remuneratória e, em caso positivo, qual o percentual devido, 

nos moldes previstos na Lei 8.880/94. Deve ser dado início então à fase 

de liquidação de sentença. Altere-se a classe para cumprimento de 

sentença. Determino que a Secretaria junte aos autos cópia integral da 

decisão monocrática proferida pelo Eg. TJMT. Determino que a liquidação 

se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do Código de Processo 

Civil). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar 

pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o valor devido 

sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato Grosso, 

especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da carreira a 

que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das alegações que foi 

acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das manifestações ou 

decurso de prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002203-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002203-32.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ELIZETE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. A sentença julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido 

percentual. Ressalto que da quantia a ser percebida pela autora, deverá 

ser descontada a contribuição previdenciária e do imposto de renda, 

ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos 

acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida por ela mês a mês, que deverá ser realizado 

pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou 

RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, bem como para 

que o marco inicial da condenação seja a data de 15 de maio de 2009 que 

corresponde ao período não prescrito. 02) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 

3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o réu ao custeio 

dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil 

reais), consoante disposição do art. 20, § 4º, do CPC. O acórdão reformou 

parcialmente a sentença para: Com essas considerações, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar que 

a liquidação da sentença se faça por arbitramento, bem como, reduzir os 

honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo nos 

demais termos o referido ato judicial. Em reexame necessário, retifico em 

parte a sentença. Foi determinado o início da fase de liquidação de 

sentença, com a nomeação de perito. Os autos foram remetidos a este 

Juizado Especial da Fazenda Pública. É o breve relato. Altere-se a classe 

para cumprimento de sentença. Chamo o feito à ordem para revogar a 

decisão de ID 21555593, pois se trata de liquidação de sentença. 

Determino que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, 

ambos do Código de Processo Civil), e ela não precisa necessariamente 

de perícia. Desse modo, suspendo a decisão que nomeou o perito e 

determino que se intime as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar 

pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o valor devido 

sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato Grosso, 

especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da carreira a 

que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das alegações que foi 

acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das manifestações ou 

decurso de prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000975-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA DA SILVA DOS SANTOS FRANCO COSTA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000975-22.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: EDIVANIA DA SILVA DOS 

SANTOS FRANCO COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença julgou procedente o pedido para: Isto posto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido 

percentual. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção 

monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de 

mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, aplicando-se, a 

partir de 30 de junho de 2009, as disposições da Lei n° 11.960/2009 para 

a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a modulação 

dos efeitos da decisão proferida na ADI n2 4.357, deverá ser aplicado tal 

regramento. 02) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 3° da Lei Estadual 

n° 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o réu ao custeio dos honorários de 

advogado, os quais fixo no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), consoante disposição do art. 20, § 4°, do CPC. Em decisão 

monocrática, o Eg. TJMT reformou parcialmente a sentença para: Essas, 

as razões por que: com fundamento no artigo 557, § 1°-A, do Código de 

Processo Civil e no artigo 51, VII, segunda parte, do RITJ/MT, dou 

provimento, em parte, ao recurso para: a) determinar que a apuração de 

eventual defasagem na remuneração dá, apelada, bem como do índice, 

acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento; 

b) fixar os honorários advocatícios no percentual de dois por cento (2%) 

do valor de eventual condenação, ultimada a liquidação; e em reexame 

necessário, ratifico a sentença nos seus demais termos. Interposto 

agravo interno, foi negado provimento ao recurso. Foi dado início ao 

cumprimento de sentença (fls. 250/251 dos autos físicos) e o Estado de 

Mato Grosso apresentou impugnação à execução (fls. 254/261). Às fls. 

310/311 e 323/324 foram proferidas decisões determinando o início da 

fase de liquidação de sentença, nomeando-se perito. Posteriormente, foi 

declinada a competência para este Juizado Especial da Fazenda Pública. É 

o breve relatório. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 

Determino que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, 

ambos do Código de Processo Civil), que não exige necessariamente a 

realização de perícia. Assim, suspendo a decisão que nomeou perito e 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 dias, apresentar 

pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o valor devido 

sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato Grosso, 

especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da carreira a 

que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das alegações que foi 

acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das manifestações ou 

decurso de prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

julgamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002107-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002107-17.2019.8.11.0013. INTERESSADO: MARCELO APARECIDO 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão 

de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos do autor o referido percentual. Ressalto que da quantia a 

ser percebida pelo autor, deverá ser descontada a contribuição 

previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda 

incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado 

de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores 

deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida por ele mês a 

mês, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento 

da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato 

do pagamento, bem como para que o marco inicial da condenação seja a 

data de 15 de maio de 2009 que corresponde ao período não prescrito. 

02) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 269, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a 

incidência do que dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro 

giro, CONDENO o réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais 

fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante disposição do art. 

20, § 4º, do CPC. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: 

Essas, as razões por que voto no sentido de: dar provimento, em parte, ao 

recurso para determinar que a apuração de eventual defasagem na 

remuneração do apelado, bem como do índice, acaso constatada, ou a 

efetiva reestruturação da carreira deste, seja feita em liquidação de 

sentença por arbitramento, a afastar possibilidade de pagamento em dobro 

ou em valor indevido; e em reexame, retificar, em parte, a sentença para: 

a) declarar a prescrição das parcelas remuneratórias anteriores a 21 de 

setembro de 2010; b) fixar, quanto à correção monetária, a incidência dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos 

termos do artigo 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, com 

redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009; e c) fixar, no 

tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, o cálculo com base 

nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança. Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 

21333744. Deve ser dado início então à fase de liquidação de sentença. 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. Determino que a 

liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do Código de 

Processo Civil). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato 

Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da 

carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura 

digital. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002015-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGIANE DE SOUZA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002015-39.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA REGIANE DE SOUZA 

ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido 

percentual. Ressalto que da quantia a ser percebida pela autora, deverá 

ser descontada a contribuição previdenciária e do imposto de renda, 

ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos 

acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida por ela mês a mês, que deverá ser realizado 

pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou 

RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, bem como para 

que o marco inicial da condenação seja a data de 15 de maio de 2009 que 

corresponde ao período não prescrito. 02) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 

3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o réu ao custeio 

dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil 

reais), consoante disposição do art. 20, § 4º, do CPC. O acórdão reformou 

parcialmente a sentença para: Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir os 

honorários advocaticios para R$ 500,00 (quinhentos reais) e em reexame 

necessário, RETIFICAR em parte a sentença para determinar que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV seja apurado 

em fase de liquidação, observando-se o limite máximo de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) e o prazo prescricional estabelecido no 

artigo I° do Decreto-Lei n. 20.910/1932, aplicando os juros de mora em 

percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a 

data da nova redação do artigo 1°- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei 

n° 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança; a 

correção monetária deverá ser calculada pelo INPC até o advento da Lei n° 

11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em 

que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Deve ser dado início 

então à fase de liquidação de sentença. Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. Determino que a liquidação se dê por 

arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do Código de Processo Civil). 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, visando alcançar o valor devido sem a 

necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato Grosso, 

especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da carreira a 

que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das alegações que foi 

acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das manifestações ou 

decurso de prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

julgamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002115-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RITA NEUSA NARCISO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002115-91.2019.8.11.0013. INTERESSADO: RITA NEUSA NARCISO 

BUENO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão 

de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da autora o referido percentual. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30 de junho de 2009, as 

disposições da Lei nº 11.960/2009 para a correção monetária, uma vez 

que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida 

na ADI nº 4.357, deverá ser aplicado tal regramento. 02) ENCERRAR a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do 

Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista a incidência do que 

dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o 

réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante disposição do art. 20, § 

4º, do CPC. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: Essas, as 

razões por que voto no sentido de: i) dar provimento, em parte, ao recurso 

para: a) determinar que a apuração de eventual defasagem na 

remuneração da apelada, bem como do índice, acaso constatada, ou a 

existência ou efetiva reestruturação financeira da carreira, seja feita em 

liquidação de sentença por arbitramento, a afastar possibilidade de 

pagamento em dobro ou em valor indevido; b) fixar os honorários 

advocatícios no percentual de dois por cento (2%) do valor de eventual 

condenação, ultimada a liquidação; e ii) em reexame, retificar parcialmente 

a sentença para fixar o índice de correção monetária nos termos do artigo 

1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela 

Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. Revogo a decisão do ID 21333745, 

pois deve ser dado início à fase de liquidação de sentença. Altere-se a 

classe para cumprimento de sentença. Determino que a liquidação se dê 

por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do Código de Processo Civil). 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, visando alcançar o valor devido sem a 

necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato Grosso, 

especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da carreira a 

que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das alegações que foi 

acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das manifestações ou 

decurso de prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

julgamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010308-78.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO MOREIRA DIAS OAB - MT7582/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010308-78.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCOS FRANCISCO 

FAGUNDES EXECUTADO: SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA 

- ME Vistos, etc. 1- À Secretaria para retificar o CNPJ da executada no 

sistema PJE, conforme requerido. 2- Ao Contador para elaboração dos 

cálculos de execução, considerando a condenação e os valores 

porventura depositados nos autos. Após, conclusos para julgamento da 

impugnação ao cumprimento de sentença. 3- Defiro a expedição de alvará 

eletrônico em favor da parte exequente para levantamento dos valores 

incontroversos já depositados nos autos e também dos que vierem a ser 

depositados futuramente. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002106-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002106-32.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: RAQUEL MARTINS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença julgou 

procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da autora o referido percentual. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30 de junho de 2009, as 

disposições da Lei nº 11.960/2009 para a correção monetária, uma vez 

que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida 

na ADI nº 4.357, deverá ser aplicado tal regramento. 02) ENCERRAR a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do 

Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista a incidência do que 

dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o 

réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante disposição do art. 20, § 

4º, do CPC. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: Isto posto, 

nos termos do artigo 557, §1°-A, do CPC/73, DOU PARCIAL PROVIMENTO 

ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, em reexame 

necessário, RETIFICAR a sentença, nos seguintes termos: a) determinar 

que eventual montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV 

seja apurado em fase de liquidação, por arbitramento, obedecendo-se o 

limite máximo de.11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), bem 

como o prazo prescricional estabelecido no artigo 1° do Decreto-Lei n. 

20.910/1932; b) reduzir os honorários advocatícios para R$ 500,00 

(quinhentos reais) e c) aplicar os juros de mora no percentual de 6% (seis 

por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação 

do artigo 1°- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei n° 11.960 de 

29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, e a 

correção monetária será aplicada pelo INPC até o advento da Lei n° 

11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em 

que os pagamentos deveriam ter sido realizados. A parte autora requereu 

o cumprimento da sentença e os autos foram remetidos a este Juizado da 

Fazenda Pública. A parte autora se manifestou requerendo a intimação do 

réu para juntar aos autos as fichas financeiras da autora. O Estado de 

Mato Grosso apresentou pareceres e documentos elucidativos, na forma 

da primeira parte do art. 510 do CPC, dando início espontaneamente à fase 

de liquidação de sentença. Altere-se a classe para cumprimento de 

sentença. Determino que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 

510, ambos do Código de Processo Civil). Intimem-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, 

visando alcançar o valor devido sem a necessidade de perícia, bem como 

para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos. Com a 

juntada das manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, 

venham os autos conclusos para julgamento. Pontes e Lacerda/MT, data 

da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ FANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORREA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002748-05.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CELSO LUIZ FANTE 

REQUERIDO: RODRIGO CORREA DE SOUZA Vistos, etc. Incumbe ao autor 

formular pedido de cumprimento de sentença, instruído com cálculos, na 

forma da lei. Intime-se. Decorridos 5 dias sem manifestação, ao arquivo, 

com baixa. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-58.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA GOMES BARBOSA FLAUSINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BIGONHA JUSTINO ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

ISAQUE LUIZ DA SILVA OAB - SP429902 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010428-58.2015.8.11.0013. REQUERENTE: SORAIA GOMES BARBOSA 

FLAUSINO REQUERIDO: FERNANDA BIGONHA JUSTINO ME Vistos, etc. Foi 

realizada consulta ao BACENJUD e determinado o desbloqueio dos valores 

constritos. Estes deverão retornar para a conta bancária da autora 

automaticamente, passado o prazo de processamento. Intime-se e ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000642-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RAFAEL SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000642-41.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: ESTEFANIA GONCALVES 

BARBOSA COLMANETTI EXECUTADO: PABLO RAFAEL SILVA OLIVEIRA 

Vistos, etc. A pedido do credor, retirei a restrição RENAJUD sobre o 

veículo e junto aos autos consulta BACENJUD Intime-se e cumpra-se a 

decisão anterior. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000993-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA NEVERC DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000993-43.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ERIKA NEVERC DOS SANTOS 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão 

de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da autora o referido percentual. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30 de junho de 2009, as 

disposições da Lei n° 11.960/2009 para a correção monetária, uma vez 

que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida 

na ADI n° 4.357, deverá ser aplicado tal regramento. 02) ENCERRAR a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do 

Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista a incidência do que 

dispõe o art. 3° da Lei Estadual n° 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o 

réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais fixo no patamar de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante disposição do art. 20, § 

4°, do CPC. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: Isto posto, 

dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato 

Grosso, para determinar que eventual montante resultante da conversão 

do cruzeiro real para URV seja apurado em fase de liquidação, por 

arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), reduzindo os honorários advocatícios para R$ 

500,00 (quinhentos reais) e, em reexame necessário RETIFICO 

PARCIALMENTE a sentença para aplicar os juros de mora no percentual 

de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da 

nova redação do artigo 1°- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei n° 11.960 

de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, e a 

correção monetária será aplicada pelo INPC até o advento da Lei n° 

11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em 

que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Às fls. 372/373 foi 

proferida decisão dando início à fase de liquidação de sentença e 

nomeando peritos. Os autos foram remetidos para este Juizado Especial 

da Fazenda Pública. O perito pediu dispensa da função. É o breve relato. 

DECIDO. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. Determino que 

a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do Código de 

Processo Civil). Considerando que a liquidação por arbitramento não 

necessariamente exige a realização de perícia, acolho o pedido do perito e 

dispenso-o da função. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato 

Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da 

carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura 

digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000871-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000871-30.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ELISANGELA PIRES DA SILVA 

DE AMURIM EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença julgou procedente o pedido para: Isto posto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: 01) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da parte requerente 

referido percentual. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 06% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 22/10/2014, as disposições da Lei n2. 

11.960/2009 para a correção monetária, uma vez que enquanto não 

houver a modulação . dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento; 02) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 

39da Lei Estadual n2 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o réu ao custeio 

dos honorários de advogado, cujo patamar deverá ser fixado por ocasião 

da liquidação da sentença (art. 85, § 42, II, do NCPC). O acórdão reformou 

parcialmente a sentença para: Ante o exposto,REJEITO a preliminar de 

ilegitimidade passiva, AFASTO a prejudicial de prescrição, e no mérito, 

PROVEJO EM PARTE o Apelo do Estado de Mato Grosso, para determinar 

que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na 

remuneração da Autora, além do índice, seja feita na liquidação da 

sentença, por arbitramento, bem como observada a limitação temporal da 

incorporação à data de reestruturação das carreiras dos servidores. 

Quanto ao Reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença nos seguintes 

pontos: 1) a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na 

remuneração do Autor, além do índice, seja feita na liquidação da 

sentença, por arbitramento, bem como observada a limitação temporal da 
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incorporação à data de reestruturação das carreiras dos servidores; 2) 

no que tange à correção monetária, para que, conforme a decisão 

proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, 

utilize-se o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde a data fixada na sentença; 3) quanto aos juros de mora, sejam 

fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1°-F da Lei n° 

9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; Mantendo inalterados 

os demais pontos. Deve ser dado início então à fase de liquidação de 

sentença. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. Determino 

que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do 

Código de Processo Civil). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato 

Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da 

carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura 

digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002113-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FERREIRA BASILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002113-24.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HELENA FERREIRA BASILIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença julgou 

procedente o pedido para: 01) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da autora o referido percentual. Em relação às diferenças apuradas 

deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada 

parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30 de junho de 2009, as disposições da Lei nº 

11.960/2009 para a correção monetária, uma vez que enquanto não 

houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.357, 

deverá ser aplicado tal regramento. 02) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 

Civil. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 3º da 

Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro giro, CONDENO o réu ao custeio dos 

honorários de advogado, os quais fixo no patamar de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), consoante disposição do art. 20, § 4º, do CPC. Em 

decisão monocrática, o Eg. TJMT reformou parcialmente a sentença para: 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, V, alínea "b", do novo 

Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para 

determinar que eventual montante resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV, seja apurado em fase de liquidação de sentença, 

obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), e ainda, a definição do percentual dos honorários advocatícios, 

nos termos previstos nos incisos 1 a V, do artigo 85 do NCPC. E em 

remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, a fim de 

determinar que da quantia a ser percebida pela recorrida, faça-se o 

desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, 

ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os beneficios pagos 

acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida mês a mês pela apelada, que deverá ser 

realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do 

precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, 

assim como para que o marco inicial da condenação seja a data de 

07/07/2010 que corresponde ao período não prescrito. Os juros de mora 

deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 

n° 11.960/2009. Quanto à correção monetária aplica-se o índice de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos 

termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 

n° 11.960/2009. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), no mais, mantenho os demais 

termos da sentença. No agravo interno, foi dado parcial provimento para: 

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão 

somente para determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a 

finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da agravada, 

e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes 

previstos na Lei 8.880/94. Deve ser dado início então à fase de liquidação 

de sentença. Altere-se a classe para cumprimento de sentença. Determino 

que a liquidação se dê por arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do 

Código de Processo Civil). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor devido sem a necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato 

Grosso, especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da 

carreira a que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das 

alegações que foi acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das 

manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, venham os autos 

conclusos para julgamento. PONTES E LACERDA, data da assinatura 

digital. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002105-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA QUINTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002105-47.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: SONIA MARIA QUINTINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença julgou 

procedente o pedido para: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, para o fim de: 01) CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da autora o referido percentual. Ressalto que da quantia 

a ser percebida pela autora, deverá ser descontada a contribuição 

previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda 

incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado 

de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores 

deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida por ela mês a 

mês, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento 

da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato 

do pagamento, bem como para que o marco inicial da condenação seja a 

data de 15 de maio de 2009 que corresponde ao período não prescrito. 
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02) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 269, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a 

incidência do que dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro 

giro, CONDENO o réu ao custeio dos honorários de advogado, os quais 

fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante disposição do art. 

20, § 4º, do CPC. A decisão monocrática do Eg. TJMT reformou 

parcialmente a sentença para: Ante o exposto, AFASTO a prejudicial de 

prescrição e, no mérito, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Apelo do 

Estado de Mato Grosso para determinar que: 1) a apuração da eventual 

defasagem, acaso constatada, na remuneração da parte apelada, além do 

índice, seja feita na liquidação da sentença; 2) o percentual dos 

honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos 

previstos nos incisos I a V, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, 

porventura, a ser apurado. Quanto ao reexame, RETIFICO, PARCIALMENTE 

a sentença nos seguintes pontos: 1) seja feita na liquidação da sentença, 

a apuração da eventual defasagem da remuneração da apelada, além do 

índice devido; 2) no que tange à correção monetária, para que, após 

30/06/2009, utilize-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta 

de poupança (TR). O agravo interno não foi provido. Deve ser dado início 

então à fase de liquidação de sentença. Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. Determino que a liquidação se dê por 

arbitramento (art. 509, I, e 510, ambos do Código de Processo Civil). 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, visando alcançar o valor devido sem a 

necessidade de perícia. Deverá o Estado de Mato Grosso, 

especificamente, buscar comprovar a efetiva restruturação da carreira a 

que pertence a parte autora, vez que esta foi uma das alegações que foi 

acolhida pelo título executivo judicial. Com a juntada das manifestações ou 

decurso de prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

julgamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK MAYKON FLORES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-32.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:HERIK MAYKON 

FLORES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 18/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RIVAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou 

em julgado. PONTES E LACERDA, 8 de janeiro de 2020 GRACILENE 

MARTINS BATISTA DE ASSIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 - TELEFONE: (66) 32663203

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES PARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida e patrono a fim que compareçam a audiência 

designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RICHE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004045-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ILDIANE DALFIOR CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004455-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIS DE OLIVEIRA TIMOTIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSIENNE DE JESUS SANTIAGO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004281-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIRCELO CORREA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004040-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIA OVIDIO COELHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

 

iNTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 6 DE MAIO DE 2019, ÀS 14H50MIN.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. MARQUES ANDRADE EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERGRIFFES SAO CRISTOVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA TRENTINO BARROS OAB - SP357069 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de março de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS AQUINO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010756-51.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DEMARCHI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para retirar nessa Secretaria a certidão de 

dívida, no prazo de (10)dez dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. MARQUES ANDRADE EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERGRIFFES SAO CRISTOVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA TRENTINO BARROS OAB - SP357069 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para retirar na Secretaria a certidão de 

dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS TOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J O DE ALMEIDA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO ARAUJO OAB - SP413265 (ADVOGADO(A))

MURILO BARALDI ARTONI OAB - SP356792 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de junho de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE DE OLIVEIRA RIBEIRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de julho de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARGONATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de julho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de setembro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002598-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de novembro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de novembro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOMINICO ROXADELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003146-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUXICENCIO SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 25 de 

novembro de 2019 às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de julho de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002488-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de setembro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para 

condenar a Reclamada a pagar á Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Declaro inexistente o débito inscrito pela Reclamada em nome da 

Reclamante relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem 

como determino que a Reclamada preceda a retirada do nome da 

Reclamante dos cadastros de restrição ao credito, no prazo de 10 dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao 

valor de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. P. R. I."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOUVEIA GUEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000169-21.2018.8.11.0013. INTERESSADO: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SEBASTIAO 

GOUVEIA GUEDES Vistos, etc. Defiro a suspensão por 90 dias. Após, 

intime-se a parte autora para fornecer endereço do réu em 5 dias, sob 

pena de extinção. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES EZEQUIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de maio de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROGERIO DE PAULA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência redesignada para o dia 18 de novembro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002717-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDES PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de novembro de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS AQUINO MOREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 
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para o dia 12.6.2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002158-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para retirar na Secretaria a certidão de 

dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO GERALDES NUNES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003167-25.2019.8.11.0013. INTERESSADO: EDNO GERALDES NUNES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Afasto a alegação de 

ilegitimidade passiva da reclamada Banco BMG, tendo em vista que dos 

extratos anexos pelo requerente, demonstram os descontos realizados 

pelo Banco BMG, ou seja, é legitima para figurar no polo passivo desta 

ação. A Reclamante nega ter realizado empréstimo consignado com a 

Reclamada Banco BMG, bem como que não abriu qualquer conta bancária 

junto a reclamada Banco Santander e, sendo parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus desta última a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato de crédito, que 

deu origem aos descontos na folha de pagamento da parte Reclamante, 

nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da Reclamante, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Com efeito, não há provas nos autos 

de que a parte Reclamante tenha firmado o referido contrato. A 

apresentação, tão somente de faturas, não é capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas 

unilateralmente. A responsabilidade civil do causador do dano opera-se 

estando presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, 

pois, sua necessária reparação, como ocorre no presente caso, pois não 

restam dúvidas de que os descontos realizados na folha de pagamento da 

Reclamante foram indevidos, o que certamente causou inúmeros 

transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a subtração indevida de 

valores. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e 

do débito é medida que se impõe. Quanto aos danos materiais, entendo 

devida e devolução do valor descontado indevidamente, R$ 4.340,69 

(quatro mil trezentos e quarenta reais e sessentas e nove centavos), em 

dobro, nos termos do artigo 42, § único do CDC. Já no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do empréstimo 

consignado; b) condenar as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 

8.681,38 (oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), 

a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC) a contar do evento danoso; e c) CONDENAR as 

reclamadas, solidariamente, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção 

monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 17 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003210-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIKE CENTER RIBEIRAO COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA OAB - MG64145 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003210-59.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ROGERIO OLIVEIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: BIKE CENTER RIBEIRAO COMERCIO DE BICICLETAS 

LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta 

cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe 

a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando 

a celeridade processual que concretiza a garantia constitucional da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, 

afasto a preliminar de incompetência absoluta do juizado para causas de 

alta complexidade suscitada pela ré, considerando ser desnecessária a 

realização de quaisquer perícias no presente caso, isto porque toda a 

celeuma posta pode ser resolvida em análise do acervo probatório já 

juntado aos autos, especialmente no tocante a responsabilidade objetiva 

do fornecedor por vício do produto. Com relação à preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela requerida, rejeito-a, uma vez que, em se 

tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, assim restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, inc. VIII do CDC). A autora sustenta que adquiriu uma 
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bicicleta Sense Impact Race PTO, pela importância de R$ 7.641,00 sete mil 

seiscentos e quarenta e um reais), junto a loja requerida, bem como 

salienta que quando realizou a montagem do produto, este apresentou 

defeito nas rodas, que vieram empenadas. Diante do defeito apresentado, 

o requerente entrou em contato com a reclamada para que sanasse o 

defeito, situação em que a reclamada agendou o reparo do produto em 

uma empresa na Cidade de Cuiabá. Sendo assim, o requerente levou o 

produto até a loja, mas para sua surpresa ao inflar o pneu traseiro a 

câmara estourou e uma banda do pneu saiu do aro, ocasião na qual o 

autor adquiriu nova câmara no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e 

instalou na bicicleta e mais o serviço de lubrificação no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), contudo ao colocar a roda para girar verificou que as 

rodas estavam empenadas novamente. Entrementes, salienta que o 

produto está inutilizável, e neste contexto analítico a autora pleiteia em 

juízo a devolução dos valores gastos corrigidos monetariamente, bem 

como a compensação por danos de ordem moral. A requerida por sua 

vez, alega em síntese, ausência de comprovação do nexo de causalidade 

requisito do dever de indenizar, haja vista que o requerente deixou de 

comprovar que o defeito seja motivado por vício no produto ou defeito de 

fabricação, bem como que alega culpa exclusiva da vítima ou culpa 

concorrente haja vista que realizou a montagem do produto por seus 

próprios meios. Após análise detida dos fatos e provas apresentados no 

presente processo entendo assistir razão a autora. Os documentos dos 

autos trazidos pela parte autora (nota fiscal de compra do produto, ordem 

de serviço de envio para assistência técnica e notas fiscais dos produtos 

trocados) cumulados com a inversão do ônus da prova dão conta de que 

a versão trazida por esta é verossímil, no sentido de que houve falha na 

prestação do serviço consistente na ausência de resolução do defeito, 

seja pelo reparo, seja pela inércia em realizar a substituição do produto 

defeituoso. Outrossim, não há nos autos quaisquer provas produzidas 

pelas rés, esta não juntou qualquer documento indiciário de prova 

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora (na forma do art. 

373, II do CPC) – ônus que lhes competia, sublinhe-se. É importante 

mencionar que, considerando a responsabilidade objetiva dos 

fornecedores, que somente é afastada quando comprovado que o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 18, do CDC), necessária é a reparação por danos morais no presente 

caso. O dano moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de 

personalidade, a honra subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor 

às práticas usuais do fornecedor, como no caso em tela, causa mais do 

que mero dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e 

humilhação. A ré violou a boa-fé objetiva trazida pela legislação 

consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais entre 

consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, devem 

indenizar o autor em danos morais, cuja prova é dispensada, pois 

presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de 

provas. Bem como por não ter sido respeitado o dever de informação 

adequada correlata a prestação de serviço in casu. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das 

partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é 

justo. 3. DISPOSITIVO: Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR as reclamadas, de forma solidária, a pagar a parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Também, 

para lhe restituir o valor de R$ 7.726,00 (sete mil setecentos e vinte e seis 

reais) pelos danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Deverá o reclamante colocar o produto defeituoso à disposição da 

demandada, sob pena de enriquecimento ilícito. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 17 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DELMINA CASTILHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001635-16.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DELMINA CASTILHO COSTA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência territorial por ausência 

de comprovante de endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do 

NCPC prevêa necessidade de INDICAÇÃO,que a jurisprudência já 

assentou ser suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na 

petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de 

comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao 

cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante 

de residência nãoédocumento essencial àpropositura da demanda, de 

forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não está prevista 

sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Dessa forma, deixo de acolher a 

preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio. MÉRITO Noticia a parte reclamante que no mês 

de janeiro/2019, notou um depósito no valor de R$ 4.041,82 (quatro mil e 

quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) em sua conta. Tendo em 

vista desconhecer tal valor, se dirigiu até à sua agencia bancária com a 

intenção de saber a origem do depósito, ocasião em que foi informada que 

se tratava de uma contratação de empréstimo junto a reclamada. Neste 

sentido, se dirigiu até ao Procon e registrou a reclamação protocolo nº 

830773 e o banco manifestou informando que se tratava de 

Refinanciamento de empréstimo contratado anteriormente. Ocorre que a 

requerente alega que jamais contratou empréstimo junto a reclamada, bem 

como seria impossível refinanciar qualquer valor. Sendo assim a 

reclamada teria reformulado um documento para a requerente assinar, no 

qual continha parágrafo que propunha “a devolução do valor pela 

requerente e a transferência dos débitos do empréstimo de origem em seu 

benefício do INSS. Neste sentido, a requerente não aceitou assinar tal 

documentação, razão pela qual requereu que fosse realizada a devolução 

em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. Em sua 

defesa a reclamada alega em síntese, ausência de dano haja vista que 

para que fosse possível realizar o cancelamento do contrato a requerente 

deveria assinar o contrato na qual consta o consentimento que o contrato 

anterior, que teve o saldo refinanciado, permanecesse ativo até sua 

quitação, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Dá análise dos autos é possível verificar que a reclamada não 

comprovou a legalidade dos descontos, bem como deixou de comprovar 

que a requerente contratou um empréstimo consignado anteriormente sob 

o contrato nº 822018, motivo pelo qual entendo que razão assiste a parte 

autora. Sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é 

ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal e regular 

contrato de crédito, que deu origem aos descontos na folha de pagamento 

da parte reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, como por 

exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da reclamante, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Pois bem. 
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Compulsando os autos, vê-se que, apesar de não ser discutida a relação 

contratual entre as partes, a reclamada deixou de anexar cópia do 

contrato e comprovar a legalidade do desconto. Neste sentido, tenho que 

houve falha na prestação de serviço pela reclamada, na medida em que 

descontou valores superiores ao contratado pela requerente, devendo 

desta forma ressarcir em dobro pelos valores descontados. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Por outro lado, a requerente fez prova do fato constitutivo do 

seu direito e da veracidade da versão dos fatos deduzida na inicial, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No pertinente aos danos morais, 

sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

da parte reclamada. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, 

do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. Dessa forma, resta evidente a ocorrência 

de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte 

reclamante, em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar a 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Ademais declaro 

inexistente o débito objeto de discussão nestes autos e condeno a 

reclamada a pagar a requerente referente ao dobro do valor descontado 

em folha de pagamento da conta da requerente, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano contados da citação; Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SANTANA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MORALES INFORMATICA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA COSTA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de outubro de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003155-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE FRANCO NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de novembro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIANA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de outubro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BRASILINA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SILVA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 23 

de setembro de 2019, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002818-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de novembro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002818-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os patronos da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE MATIAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de outubro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002795-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIVAN FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de novembro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002887-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE DA ROCHA RODRIGUES BANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 06 de novembro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSO CACIANO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de outubro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de junho de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO MEIRELLES DOS SANTOS OAB - SP6564 (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de junho de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ROSA DA CONCEICAO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de maio de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINEUZA DE MENEZES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de julho de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ELLEN SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de maio de 2019, às 13h50min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA SEGATTO ALVES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO CARTA DE CITAÇÃO PARA A PARTE 

PROMOVIDA.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações dos patronos e das partes: promovente e promovida para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada, para o dia 25 de 

setembro de 2017, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JALMA PARREIRA DE FREITAS ANGELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Domani prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente e patrona para comparecerem a audiência 

designada para o dia 5.6.2019 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA CRISTINA PRESTES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE E DE SEU PATRONO PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 23.9.2019, ÀS 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA CRISTINA PRESTES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte recorrida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de novembro de 2019 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002799-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de novembro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ FANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORREA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de outubro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL FERREIRA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

4 de dezembro de 2019 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000216-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Intimações do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência de Conciliação designada, para o dia 6 de julho de 2017, às 

13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de abril de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para juntar nos autos os dados 

bancários para liberação de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SANTANA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de julho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar patrono da requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de junho de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de julho de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT10015-O (ADVOGADO(A))
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ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de março de 2019, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT10015-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogadas da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLENIO PARREIRA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEST BARBEARIA EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de julho de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004220-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004220-41.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004218-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004218-71.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004219-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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HILMAN MOURA VARGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004219-56.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004212-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004212-64.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRES FRANCO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida em relação à R. Sentença, parcialmente 

transcrita a seguir:"Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Procedo ao alinhamento do valor da indenização conforme o entendimento 

da Turma Recursal Única, a fim de evitar o fluxo de recursos perante os 

Juizados Especiais visando à majoração da indenização. Pelo exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar a 

Reclamada a pagar á Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Declaro inexistente o 

débito inscrito pela Reclamada em nome da Reclamante relativo ao 

contrato e débito discutidos nestes autos, bem como determino que a 

Reclamada preceda a retirada do nome da Reclamante dos cadastros de 

restrição ao credito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. P. R. I."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ELIEZER ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GARBATTI DO PRADO OAB - SP373663 (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP184674 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de maio de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000327-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON JHONE FLAUZINO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de abril de 2019, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência de Conciliação designada, para o dia 9 de outubro de 2017, às 

13H50MIN.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONILDA MOREIRA FERNANDES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000234-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRACA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000603-10.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCISCO PEDRACA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte ré para 

requerer o cumprimento da sentença no prazo de cinco dias. 

Independentemente da diligência supra, remetam-se os autos ao Contador 

para cálculo do valor da multa por litigância de má-fé em favor do 

FUNAJURIS e intime-se a parte perdedora para pagamento em 15 dias, sob 

pena de expedição de certidão e encaminhamento para protesto. PONTES 

E LACERDA, 18 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ROSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000100-86.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELIENE ROSA MIRANDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte ré para formular 

pedido de cumprimento de sentença em 5 dias. Independentemente da 

diligência anterior, remetam-se os autos ao Contador para cálculo das 

custas e multa por litigância de má-fé em favor do FUNAJURIS e intime-se 

a parte autora para pagamento em 15 dias, sob pena de expedição de 

certidão e remessa para protesto. PONTES E LACERDA, 18 de novembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000096-49.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LEANDRO SANTOS ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte ré para formular 

pedido de cumprimento de sentença no prazo de 5 dias. 

Independentemente da diligência anterior, remetam-se os autos ao 

Contador para cálculo da multa por litigância de má-fé em favor do 

FUNAJURIS, e intime-se a parte autora para comprovar o pagamento em 

15 dias, sob pena de expedição de certidão e remessa para protesto. 

PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL DE FREITAS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE FRANCISCA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-35.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:THIAGO LIMA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO LINO DA SILVA, 

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES POLO PASSIVO: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 27/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 16 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-20.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL OLEGARIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-20.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JOSUE FERREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRICOLA PAES DE 

BARROS POLO PASSIVO: LOURIVAL OLEGARIO DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

27/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000381-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE DURANTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (EXECUTADO)

ANDREIA MARTINS TRABACH (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000081-12.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:VIVIANE 

SANTOS DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEANE MARA 

MORAES SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO RESENDE DA SILVA OAB - MT3315/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-94.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARLI ALVES DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBALDO RESENDE DA SILVA 

POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 28/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 17 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINE DIONIZIO BOLOGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000084-64.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:KATRINE 
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DIONIZIO BOLOGNANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 28/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 17 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-34.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-34.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CAROLINE 

ALVES MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 28/02/2020 Hora: 13:50 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LUIZ GAMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-04.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:BRUNA LUIZ 

GAMERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIZELIA MORAES SILVA, 

RAFAEL NEVACK RIBEIRO POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 02/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 20 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CATIA RICALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000090-71.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CRISTIANE 

CATIA RICALDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAMAO WILSON 

JUNIOR POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, representado pela 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 

02/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR LUCATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-56.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JUNIOR CESAR 

LUCATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMARAL AUGUSTO DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, representado 

pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 02/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-11.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CELIA REGINA 

DO NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMARAL 

AUGUSTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, 

representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 02/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 20 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000836-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000836-07.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO MOREIRA 
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GUIMARAES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Inicialmente revogo a decisão de ID n. 23049778, vez que não 

houve o pagamento das astreintes. Expeça-se Pré-Alvará dos valores 

incontroversos em favor do exequente. Após, intime-se o exequente para 

que se manifeste apontado qual ato expropriatório pretende adotar. 

Cumpra-se. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito Estado do Mato Grosso 

Poder Judiciário Tribunal de Justiça Pontes e Lacerda / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Alvará Eletrônico n° 

557062-P / 2019 Sexta-feira, 25 de Outubro de 2019 Este documento é 

somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: 

Processo Código Processo 1000836-07.2018.811.0013 Requerente: 

ANTONIO MOREIRA GUIMARAES Advogado: ADAO LUIS ARRUDA 

BASTOS Requerido: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA 

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Beneficiário: ADAO 

LUIS ARRUDA BASTOS Conta Judicial 3900101222537 Valor: R$ 4.376,74 

(quatro mil e trezentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) 

Autorizado: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS CPF/CNPJ: 033.969.031-37 

Data de Emissão: 25/10/2019 Titular Conta ADAO LUIS ARRUDA BASTOS 

CPF/CNPJ Titular Conta 033.969.031-37 Banco Agência Conta 033 - Banco 

Santander (Brasil) S. A. 3466 010073756 Forma Liberação D.O.C. Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: ELMO LAMOIA DE 

MORAES Status: Processando Mensagem: Em processamento Enviado Por 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Assinado Eletronicamente por Dr 

ELMO LAMOIA DE MORAES Pontes e Lacerda/ (PJE) JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Este documento é somente 

informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-75.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. P. M. (REQUERENTE)

MARYELLA ALEXANDRA PEREIRA BARRETO BETTIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE CLINICAS E MATERNIDADE SAO LUCAS VALE DO 

GUAPORE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO Ação: Procedimento do Juizado Especial Código: 

1000157-75.2016.811.0013 - Juizado Especial Exequente: Maryella 

Alexandra Pereira Barreto Bettrol Executado: Hospital de Clinicas e 

Maternidade São Lucas Vale do Guaporé Ltda - EPP Finalidade: Proceder o 

cálculo atualizado da divida, conforme sentença e determinação – id: 

26674772 ü Indenização Por Dano Moral: R$: 6.000,00 (seis mil reais); ü 

Indenização Por Dano Material: R$: 16.280,55 (dezesseis mil duzentos e 

oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) e ü Multa: 10% Tabela 1 – 

Indenização Por Dano Moral até 14/09/2017 20/03/2017 R$ 6.000,00 x 

1,006000038 R$ 6.036,00 Juros moratórios (de 08/06/2016 a 14/09/2017) - 

(15,00%) R$ 905,40 Total R$ 6.941,40 Tabela 2 – Indenização Por Dano 

Material até 14/09/2017 27/03/2017 R$ 16.280,55 x 1,006000038 R$ 

16.378,23 Juros moratórios (de 27/03/2017 a 14/09/2017) - (5,00%) R$ 

818,91 Total R$ 17.197,15 Tabela 3 – Planilha de Atualização até 

14/09/2017 Valor Originário Valor Atualizado R$: 6.000,00 (Dano Moral) 

R$: 6.941,40 R$: 16.280,55 (Dano Material) R$: 17.197,15 Total R$: 

24.138,55 Multa (10%) R$: 2.413,86 Total R$: 26.552,41 Tabela 4 – Saldo 

Remanescente: Valor Atualização Valor Bloqueado – fl. 119/120 Saldo 

Remanescente R$: 26.552,41 R$: 9.245,23 R$: 17.307,18 Tabela 5 – 

Débito Atualizado Até 11/01/2018: 14/09/2017 R$ 17.307,18 x 

1,007919353 R$ 17.444,24 Juros moratórios (de 14/09/2017 a 11/01/2018) 

- (3,00%) R$ 523,33 Total R$ 17.967,57 Tabela 6 – Saldo Remanescente: 

Valor Atualização Valor Bloqueado – fl. 149 Saldo Remanescente R$: 

17.967,57 R$: 4.992,33 R$: 12.975,24 Tabela 7 – Débito Atualizado Até 

29/10/2018: 11/01/2018 R$ 12.975,24 x 1,031356766 R$ 13.382,10 Juros 

moratórios (de 11/01/2018 a 29/10/2018) - (9,00%) R$ 1.204,39 Total R$ 

14.586,49 Tabela 8 – Saldo Remanescente: Valor Atualização Valor 

Bloqueado – fl. 168/169 Saldo Remanescente R$: 14.586,49 R$: 1.888,71 

R$: 12.697,78 Tabela 09 – Débito Atualizado Até 17/04/2019: 29/10/2018 

R$ 12.697,78 x 1,019729531 R$ 12.948,30 Juros moratórios (de 

29/10/2018 a 17/04/2019) - (5,00%) R$ 647,42 Total R$ 13.595,72 Tabela 

10 – Saldo Remanescente: Valor Atualização Valor Bloqueado – fl. 

196-198 Saldo Remanescente R$: 13.595,72 R$: 1.869,19 R$: 11.726,53 

Tabela 14 – Débito Atualizado Até 01/01/2020: 17/04/2019 R$ 11.726,53 x 

1,027564224 R$ 12.049,76 Juros moratórios (de 17/04/2019 a 01/01/2020) 

- (8,00%) R$ 963,98 Total R$ 13.013,74 Notas Explicativas: Sentença – fls. 

85/87: Indenização Por Dano Moral: R$: 6.000,00 (sete mil reais) corrigidos 

monetariamente a partir da sentença (20/03/2017) com base no INPC/IBGE 

e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(08/06/2016) e Indenização Por Dano Material: R$: 16.280,55 (dezesseis 

mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco reais) corrigidos 

monetariamente a partir da sentença com base no INPC/IBGE e acrescido 

de juros de 1% ao mês a partir da intimação da sentença (27/03/2017); 

Determinação fl. 98: Multa: 10% ; Valores depositados: R$: 6.572,80 + R$: 

2.672,43 = R$: 9.245,23 (fls. 119/120); R$: 137,52 + R$: 4.854,81= R$: 

4.992,33 (fls. 145 e 149); R$: 1.569,82 + R$: 318,89 = R$: 1.888,71 (fls. 

168/169) e R$: 1.280,45 + R$: 588,74 = R$: 1.869,19 (fls. 196 e 198); 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020 Tatiane Ribeiro de Matos 

Distribuidora/Contadora/Partidora Mat. 26094

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SECO EXTRACAO DE AREIA E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020027-21.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada de comprovantes de pagamento do promovido

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004045-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ILDIANE DALFIOR CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1004045-47.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 33.693,36 ESPÉCIE: 
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PAULA ILDIANE DALFIOR 

CHAVES Endereço: Rua Joaquim Geronimo da Silva, 945, Jardim Santa Fé, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 12/02/2020 Hora: 13:10 LIMINAR CONCEDIDA: "Desse 

modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que o réu se abstenha de efetuar novos 

descontos em conta corrente da autora referentes ao contrato discutido 

nos autos, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por evento de descumprimento." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELINA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1001626-54.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 4.162,42 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

ESTELINA FERREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 31/07/2019 Hora: 

13:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 27 de junho de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004217-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2419 de 2710



HILMAN MOURA VARGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004217-86.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004217-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004217-86.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004211-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004211-79.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ELIEZER ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GARBATTI DO PRADO OAB - SP373663 (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP184674 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA 

CRISTIANE MOREIRA PROCESSO n. 1000210-51.2019.8.11.0013 Valor da 

causa: R$ 19.880,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: FELIPE ELIEZER ANTUNES Endereço: Rua 

Miguel Gajardoni, 2273, Santa Cruz, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: 

Avenida Bom Jesus, 1265, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 Nome: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: CENTRO EMPRESARIAL DO 

AÇO, AVENIDA DO CAFÉ 277, VILA GUARANI (Z SUL), SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04311-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 08/05/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 22 de março 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004617-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004617-03.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSEFINA DIAS DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em sua 

folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 

efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Conforme a nova ordem processual civil vigente, aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, “aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º 

do Código de Processo Civil), e “todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, “são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II 

- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que 

são destituídas de fundamento” (art. 77 do CPC). O ordenamento jurídico 

processual brasileiro repudia qualquer ato de litigância de má-fé, e 

“considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

(...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” (art. 80 do 

CPC). Em razão disso, “responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente” (art. 79 do CPC). Para assegurar o 

bom andamento processual, o Código de Processo Civil prevê no art. 139 

que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar 

pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente 

protelatórias”. Ocorre que há advogados e partes que atuam de forma 

predatória, ingressando com demandas repetitivas temerárias, sabedores 

de que os fatos narrados na inicial são inverídicos. Tal comportamento 

deve ser sempre reprimido, e por isso, com fundamento no art. 139, III, do 

Código de Processo Civil, advirto a parte autora e seu procurador que, 

caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância de má-fé 

em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja causa de 

pedir não se afigure verdadeira, haverá condenação por litigância de 

má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em razão 

da relevância de sua atuação, não pode participar de fraudes. Tudo sem 

prejuízo da expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público, para 

apuração das responsabilidades disciplinares e penais. 3- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 4- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 5- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 
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nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 6- Caso 

não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) 

dias após a audiência acima mencionada. 7- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004618-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004618-85.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSEFINA DIAS DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão 

das cobranças em sua folha salarial, decorrentes de relação contratual 

que afirma não ter efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de 

negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito não é um juízo de 

certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser 

analisada sob a ótica das regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de 

Processo Civil). Feitas essas considerações, depreende-se dos termos da 

inicial e documentos apresentados que há no contracheque mais de uma 

cobrança, que as cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente 

agora foram impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém 

sofra vários descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo 

período, sem que tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e 

que não perceba de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do 

direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória para 

averiguar a veracidade dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. 2- Conforme a nova ordem processual civil 

vigente, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, “aquele que 

de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo 

com a boa-fé” (art. 5º do Código de Processo Civil), e “todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, 

“são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que 

de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo 

conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa 

quando cientes de que são destituídas de fundamento” (art. 77 do CPC). O 

ordenamento jurídico processual brasileiro repudia qualquer ato de 

litigância de má-fé, e “considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” 

(art. 80 do CPC). Em razão disso, “responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente” (art. 79 do CPC). 

Para assegurar o bom andamento processual, o Código de Processo Civil 

prevê no art. 139 que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de 

tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias”. Ocorre que há advogados e partes 

que atuam de forma predatória, ingressando com demandas repetitivas 

temerárias, sabedores de que os fatos narrados na inicial são inverídicos. 

Tal comportamento deve ser sempre reprimido, e por isso, com 

fundamento no art. 139, III, do Código de Processo Civil, advirto a parte 

autora e seu procurador que, caso se trate de lide temerária e fique 

caracterizada a litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de 

demandas repetitivas, cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, 

haverá condenação por litigância de má-fé a ser aplicada em face do 

requerente e do causídico que, em razão da relevância de sua atuação, 

não pode participar de fraudes. Tudo sem prejuízo da expedição de ofícios 

à OAB/MT e ao Ministério Público, para apuração das responsabilidades 

disciplinares e penais. 3- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 4- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 5- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 6- Caso não haja conciliação, a contestação 

poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima 

mencionada. 7- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. PONTES E 

LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004414-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. H. FERREIRA OTICA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004414-41.2019.8.11.0013. REQUERENTE: M. A. H. FERREIRA OTICA - 

EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- Pretende a 

parte autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão da inscrição 

do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de 

inexistência de débito entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que foram demonstrados elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de 

determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro 

de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já 

tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte 

autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá 

ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo 

acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de 

crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer 

tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante 

comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de 

consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a serem 

acessados/oficiados. Em razão da determinação de acesso/expedição de 

ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa 

diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. 

Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004613-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE MARCH LIBORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004613-63.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARGARETE MARCH LIBORIO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de negócio 

jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar: a) a 

imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já tiver sido 

inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá ser feita pela 

própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo acesso, mediante 

expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de crédito, com prazo 

de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer tão somente 

quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante comprovação 

nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo 

seu ônus a indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em 

razão da determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao 

cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor 

da parte ré. 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004615-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON POQUIVIQUI AGUILERA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004615-33.2019.8.11.0013. EMBARGANTE: RONILSON POQUIVIQUI 

AGUILERA EMBARGADO: CLARO S.A. Vistos, etc. Pretende a parte 

embargante a tutela de urgência para que seja retirada a restrição de 

circulação imposta sobre o veículo placas KAP-2076, sob argumento de 

que adquiriu o veículo do executado em 12/06/2018, antes mesmo da 

p r o l a ç ã o  d a  s e n t e n ç a  n o s  a u t o s  p r i n c i p a i s  ( n º 

1000092-12.2018.8.11.0013). Da análise da documentação apresentada, 

verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a retirada da restrição 

de circulação sobre o veículo, substituindo-a por restrição de 

transferência, até o julgamento da lide. Certifique-se cópia desta decisão e 

documentos anexos nos autos da execução. Cite-se a parte embargada 

para se manifestar no prazo de 15 dias. PONTES E LACERDA, data da 

assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RICHE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004532-17.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDINA RICHE RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de 

inexistência de negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, 

no sentido de determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte autora 

do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se já tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o 

nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão 

do débito discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão 

deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não 

havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão 

restritivo de crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e 

deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte 

autora, mediante comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de 

extrato de consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a 

serem acessados/oficiados. Em razão da determinação de 

acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, 

deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004554-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RICHE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004554-75.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDINA RICHE RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de negócio 

jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar: a) a 

imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já tiver sido 

inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá ser feita pela 

própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo acesso, mediante 

expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de crédito, com prazo 

de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer tão somente 

quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante comprovação 

nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo 

seu ônus a indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em 

razão da determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao 

cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor 

da parte ré. 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUISLENE DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004451-68.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JUISLENE DA SILVA MOTA 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para a exclusão dos 

descontos mensais no seu cartão de crédito, sob alegação de rescisão do 

negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que foram demonstrados elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de 

determinar que a parte ré faça cessar os descontos mensais no cartão de 

crédito da parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa que arbitro 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento de cobrança. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000880-60.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXECUTADO: MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Aduz a Executada que existe excesso de execução 

eis que o valor indicado pelo Exequente está em desacordo com o 

disposto na sentença. Pois bem. Desnecessária a remessa dos autos a 

contadoria eis que é simples o cálculo conforme o disposto na sentença, 

ao analisar o cálculo apresentado no cumprimento de sentença 

vislumbra-se que fora inseridos dados incorretos. O cálculo apresentado 

pela parte impugnante está correto, pois em conformidade com o título 

executivo judicial. Ademais, não há que se falar em suspensão da 

execução ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença, pois o juízo não foi garantido. Isto Posto, nos termos do art. 924, 

II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação Ao 

cumprimento de sentença, eis que há visível excesso no cálculo 

apresentado pelo Exequente, determinando a execução prosseguir sobre 

o valor de R$ 4.998,13 ( quatro mil reais e novecentos noventa e oito reais 

e treze centavos) Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000880-60.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXECUTADO: MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Aduz a Executada que existe excesso de execução 

eis que o valor indicado pelo Exequente está em desacordo com o 

disposto na sentença. Pois bem. Desnecessária a remessa dos autos a 

contadoria eis que é simples o cálculo conforme o disposto na sentença, 

ao analisar o cálculo apresentado no cumprimento de sentença 

vislumbra-se que fora inseridos dados incorretos. O cálculo apresentado 

pela parte impugnante está correto, pois em conformidade com o título 

executivo judicial. Ademais, não há que se falar em suspensão da 

execução ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença, pois o juízo não foi garantido. Isto Posto, nos termos do art. 924, 

II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação Ao 

cumprimento de sentença, eis que há visível excesso no cálculo 

apresentado pelo Exequente, determinando a execução prosseguir sobre 

o valor de R$ 4.998,13 ( quatro mil reais e novecentos noventa e oito reais 

e treze centavos) Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004623-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE BOCORNI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004623-10.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: DANIEL DE JESUS 

EXECUTADO: ADRIELE BOCORNI Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença que tem como título executivo acordo homologado no CEJUSC 

desta Comarca, visando a execução forçada da obrigação de fazer de 

venda e divisão do imóvel situado na Rua Vera Lúcia, esquina com a Av. 

das Araras, nesta urbe. Ocorre que conforme consta do próprio termo de 

acordo, o imóvel é avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor que 

em muito excede o limite de valor da causa dos Juizados Especiais, 

atualmente em quarenta salários mínimos (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 

Desse modo, inadmissível a presente ação, em razão do valor da causa. 

Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, 

devendo a parte autora propor novamente a ação perante o juízo 

competente. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, data 

da assinatura digital. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. MARQUES ANDRADE EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERGRIFFES SAO CRISTOVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA TRENTINO BARROS OAB - SP357069 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000065-92.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: P. A. MARQUES ANDRADE 

EIRELI - ME EXECUTADO: INTERGRIFFES SAO CRISTOVAO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada 

para receber a citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, 

após diversas diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse 

modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução dos 

documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: 

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No 

mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 
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Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY SOUSA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002234-52.2019.8.11.0013. INTERESSADO: FRANCIELY SOUSA DA 

CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 
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necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por FRANCIELY SOUSA DA 

CRUZ em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte 

ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 1/3 

(um terço) constitucional, de todo o período laborado (14/03/2014 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SOUSA XAVIER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002196-40.2019.8.11.0013. INTERESSADO: FRANCISCA SOUSA XAVIER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 
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RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por FRANCISCA SOUSA 

XAVIER em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 

1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado (14/03/2014 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001947-89.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANA MARIA DE PAULA E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 
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o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ANA MARIA DE PAULA E 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 

1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado (14/03/2014 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Processo Número: 1001997-18.2019.8.11.0013
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JOSE CARLOS FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001997-18.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE CARLOS FERREIRA 

TEIXEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente 

de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida 

nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e 

da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2429 de 2710



visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por JOSÉ CARLOS FERREIRA 

TEIXEIRA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS, férias e 

1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado (17/03/2014 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de dezembro de 

2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001821-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA TAVARES BRUGNHAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001821-39.2019.8.11.0013. AUTOR(A): APARECIDA FERREIRA 
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TAVARES BRUGNHAGO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente 

de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida 

nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e 

da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por APARECIDA FERREIRA 

TAVARES BRUGNHAGO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO 
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para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente 

ao FGTS, férias e 1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado 

(14/03/2014 a 21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002238-89.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: CLEIWIANY DO CARMO 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente 

de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida 

nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e 

da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 
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RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por CLEIWIANY DO CARMO 

OLIVEIRA LIMA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS e férias e 1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado 

(17/03/2014 a 21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003367-32.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JULIA DAIBERT ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O art. 

3º do Provimento nº 11/2017-CM prevê que o cálculo de liquidação do 

débito, para fins de expedição de RPV ou precatório, será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. 

Ocorre que, em 08/05/2019, indagado acerca dos casos em que o 

advogado requer o pagamento em nome da sociedade de advogados, o 

Departamento Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte 

teor: “Estou considerando que o credor seja uma sociedade de 

advogados, portanto não há retenção previdenciária. Caso a sociedade 

seja optante pelo Simples Nacional, não haverá retenção de IR, conforme 

IN RFB 765/2007 (essa regra vale para qualquer tipo de sociedade, não só 

de advogados). "Art. 1º Fica dispensada a retenção do imposto de renda 

na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica 

inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Simples Nacional)." Para saber se a empresa é optante pelo simples, 

v o c ê s  p o d e m  c o n s u l t a r  o  s e g u i n t e  s i t e : 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?

id=21 Para as empresas não optantes pelo simples, deve ser retido 

Imposto de Renda de 1,5%, conforme o Art. 647 do Regulamento de 

Imposto de Renda. "Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na 

fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou 

creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou 

mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza 

profissional. § 1º Compreendem-se nas disposições deste artigo os 

serviços a seguir indicados: [...] 2. advocacia" Caso o credor seja PJ que 

exerça atividade diversa da mencionada, e não seja optante pelo Simples, 

o caso deverá ser analisado individualmente para que se verifique qual 

será a tributação incidente. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos. Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO” No 

caso em comento, o advogado requereu que o pagamento dos honorários 

seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, conforme lhe faculta o §15 do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Em consulta ao site da Receita Federal, verifico que a 

referida sociedade de advogados é optante pelo SIMPLES. Por outro lado, 

todos os advogados da Comarca manifestaram que renunciam à correção 

monetária e juros moratórios, concordando com a execução pelo valor de 

face da certidão. Desse modo, conforme estado do processo e 

orientações do DAP, verifico que: a) não há necessidade de cálculos de 

correção monetária e juros moratórios; b) não há incidência de retenções 

previdenciárias; c) não há incidência de retenções tributárias. Logo, 

apesar do disposto no art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, conclui-se 

que é desnecessária a realização de qualquer cálculo de liquidação, pois 

no presente caso a execução é líquida, correspondendo ao valor de face 

da certidão de crédito de honorários advocatícios. Ante o exposto, 

DETERMINO a intimação do executado quanto aos termos desta decisão, 

pelo prazo de cinco dias, e após, não havendo impugnação, EXPEÇA-SE o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor de face da 

certidão de crédito, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do Anexo I do 

Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos documentos 

previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá ser 

encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do ente 

federativo devedor, via postal com aviso de recebimento (se os autos 

forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos forem 

eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria 

deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença 

de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 

(dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, conclusos para 

realização de sequestro do valor líquido. PONTES E LACERDA, data da 

assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-88.2019.8.11.0013
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002736-88.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SIMONE RIBEIRO OBARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
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(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por SIMONE RIBEIRO OBARA 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 1/3 (um 

terço) constitucional, de todo o período laborado (17/03/2014 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY SEVERIANO COELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001910-62.2019.8.11.0013. INTERESSADO: SIDINEY SEVERIANO 

COELHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente 

de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida 

nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e 

da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 
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REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por SIDINEY SEVERIANO 

COELHO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 

1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado (15/02/2016 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CARDOSO FERRARI BOIKO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002255-28.2019.8.11.0013. INTERESSADO: SUZANA CARDOSO 

FERRARI BOIKO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente 

de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida 

nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e 

da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 
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Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por SUZANA CARDOSO 

FERRARI BOIKO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS e férias e 1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado 

(17/03/2014 a 21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE OLIVEIRA CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002251-88.2019.8.11.0013. INTERESSADO: LUCENI DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente 

de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida 

nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e 

da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 
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aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por LUCENI DE OLIVEIRA 

CAMPOS em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 

1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado (17/03/2014 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002183-41.2019.8.11.0013. INTERESSADO: SANDRA SANTOS 

MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente 

de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida 

nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e 

da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 
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depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por SANDRA SANTOS 

MACHADO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 

1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado (03/02/2014 a 

12/09/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 
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arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARCIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002663-19.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANDREIA MARCIA GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 
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de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ANDREIA MARCIA GOMES 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 1/3 (um 

terço) constitucional, de todo o período laborado (27/01/2014 a 

05/10/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SOUSA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002232-82.2019.8.11.0013. INTERESSADO: FLAVIA SOUSA DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 
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temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por FLAVIA SOUSA DA CRUZ 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 1/3 (um 

terço) constitucional, de todo o período laborado (04/03/2015 a 

23/12/2016). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002488-25.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: EVALDO DE 

CAMPOS Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por Cooperativa. Ocorre 

que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo artigo prevê que “Somente 

serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas 

físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse modo, inadmissível a 

presente ação, por incompetência em razão da pessoa. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, facultando à parte 

autora a propositura da ação na Justiça Comum. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002496-02.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: COOPERATIVA EDUCACIONAL 

DE PONTES E LACERDA - CEPEL EXECUTADO: RENATA TAVARES DA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por Cooperativa. Ocorre 

que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo artigo prevê que “Somente 

serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas 

físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse modo, inadmissível a 

presente ação, por incompetência em razão da pessoa. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, facultando à parte 

autora a propositura da ação na Justiça Comum. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE PAIXAO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001382-28.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: KARINE 

PAIXAO DE LIMA Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por Cooperativa. 

Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo artigo prevê que 

“Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse modo, inadmissível a 

presente ação, por incompetência em razão da pessoa. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, facultando à parte 

autora a propositura da ação na Justiça Comum. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIQUE OLIDAI MACIEL TELLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002487-40.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: EIQUE 

OLIDAI MACIEL TELLES Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por 

Cooperativa. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo 

artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, data 

da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIR ROSA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002494-32.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: ROSENIR 

ROSA DA CONCEICAO Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por 

Cooperativa. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo 

artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, data 

da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001688-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001688-94.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: COOPERATIVA EDUCACIONAL 

DE PONTES E LACERDA - CEPEL EXECUTADO: LUCIMAR VIEIRA DA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por Cooperativa. Ocorre 

que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo artigo prevê que “Somente 

serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas 

físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 
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Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse modo, inadmissível a 

presente ação, por incompetência em razão da pessoa. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, facultando à parte 

autora a propositura da ação na Justiça Comum. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002492-62.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: IONE 

BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por 

Cooperativa. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo 

artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, data 

da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLAN CASTEDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001380-58.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: 

VANDERLAN CASTEDO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de ação 

proposta por Cooperativa. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que 

“não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo 

artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, data 

da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002483-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES STHYRMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002483-03.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: ALCIDES 

STHYRMER Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por Cooperativa. 

Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo artigo prevê que 

“Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse modo, inadmissível a 

presente ação, por incompetência em razão da pessoa. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, facultando à parte 

autora a propositura da ação na Justiça Comum. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MILLER VERAS DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002484-85.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: ALEX 

MILLER VERAS DO ESPIRITO SANTO Vistos, etc. Trata-se de ação 

proposta por Cooperativa. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que 

“não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo 

artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, data 

da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES APARECIDA DA SILVA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002489-10.2019.8.11.0013.  REQUERENTE:  COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL REQUERIDO: EVANILDES 

APARECIDA DA SILVA MELO Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por 

Cooperativa. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 dispõe que “não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º do mesmo 

artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, data 

da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MOREIRA HOINASKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002101-10.2019.8.11.0013. AUTOR: CESAR AUGUSTO MOREIRA 

HOINASKI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Em razão da natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Apesar de a 

parte ré ter sido revel, a revelia não produz seus efeitos em desfavor da 

Fazenda Pública. Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo 

entendimento, por muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a 

instância recursal competente para julgamento deste tipo de ação), no 

sentido de julgar procedente o pedido inicial, para determinar a apuração 

em liquidação de sentença do índice de diferença da conversão da URV. 

Ocorre que, com respeitosa vênia, tal entendimento decorria de uma 

análise não exauriente da matéria, que partia do pressuposto de que todo 

e qualquer servidor do Poder Executivo de Mato Grosso foi prejudicado no 

momento da conversão da URV, sem levar em conta a edição de atos 

normativos posteriores que, em curto espaço de tempo, corrigiram 

integralmente a diferença existente a menor. Com a alteração da 

competência e declínio dos feitos da Justiça Comum para o Juizado 

Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 

9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os magistrados 

dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que estudar mais 

profundamente o assunto, apreciando já na fase de conhecimento toda a 

dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais exaurientes, muitas 

vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. O resultado é o que 

se verifica nestes autos, no sentido de que sequer é necessária 

liquidação de sentença, pois é possível analisar de imediato toda a matéria, 

de forma exaustiva, concluindo-se que o pedido inicial é totalmente 

improcedente. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Eg. TJMT 

e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para elaborar 

esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Aliás, nos casos em que houve procedência 

do pedido inicial, a liquidação invariavelmente tem sido “zero” (exemplo: 

laudos periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT). Vou me abster de transcrever o teor das normas, ofícios, 

laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são públicos e 

facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta aos autos 

digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido nos autos, 

registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão 

geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 
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DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No referido julgamento o STF 

estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às 

diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 

índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal 

e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No que tange à 

discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os 

reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse 

mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, pode-se 

dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas 

genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum grano salis, eis 

que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais 

atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um 

Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a 

outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das 

diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos 

básicos, que assim podem ser sintetizados: a) A carreira do servidor tinha 

que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia 

do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV; b) A 

diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por 

aumentos salariais posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do 

fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha 

decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a 

restruturação remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve 

ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de 

eventual lei de restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três 

primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, 

considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a 

que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, 

entendo ser possível se valer de elementos de prova constantes não só 

destes, mas de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido 

juntados aos autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis 

que amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Já a 

análise do quarto requisito deve ser verificada de forma individualizada, 

com documentos que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na 

carreira em questão. Acerca do primeiro requisito, o Ofício nº 

122/CM/SGP/SEGES/2016, encaminhado pela Superintendência de Gestão 

de Pessoas – Gerência de Folha de Pagamento à Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, no dia 09/06/2016, anexado aos autos do 

processo sob nº 1007913-51.2016.8.11.0041, evidencia que, nos meses 

de outubro de 1993 a março de 1994, a folha de pagamento dos 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso era fechada até 

o dia 30 de cada mês. Numa análise apressada, poder-se-ia dizer que 

todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso fazem 

jus a diferença de URV, pois recebiam suas remunerações dentro do mês 

de trabalho na época da conversão de cruzeiro real para URV. Contudo, 

nos Ofícios nº 053/2017/SGFP/SEGES e 122/CM/SGP/SEGES/2016, 

anexado aos autos do processo nº 1001429-20.2016.8.11.0041, a 

Superintendência de Gestão de Pessoas – Gerência de Folha de 

Pagamento do Estado de Mato Grosso reafirma a informação do Ofício nº 

122/2016, mas acrescenta que existia ainda a folha de pagamento 

suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da 

folha de pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o 

pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento 

das diferenças nos meses de abril/maio/junho do ano de 1994, vigorando 

por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda (Real). 

Este, portanto, é o primeiro elemento de prova de que a parte autora não 

faz jus à diferença pleiteada. Acerca do segundo e terceiro requisitos, é 

de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial à época, o 

Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do 

Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei que buscava 

“atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), 

bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, 

como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legistas”. 

Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 6.528/1994, datada de 

15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos 

civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências”. Diversos 

comparativos e cálculos juntados a vários processos de mesmo tema, já 

sentenciados em outras comarcas e julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma 

Recursal (ex: 1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), 

demonstram que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso, em todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a 

diferença de URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 50, de 

1º de outubro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e 

salários dos servidores da educação básica. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Por fim, não se pode olvidar que a parte autora 

ocupou o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA entre 2011 e 

2014, ou seja, quando ingressou no serviço público as diferenças 

salariais já haviam há muito sido corrigidas. Desse modo, é forçoso 

concluir que, da vigência das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 em 

diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, 

nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial concedido a 

todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso 

ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real. Ante 

o exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes 

e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001996-33.2019.8.11.0013. INTERESSADO: GLICELIO CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Em razão da natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 
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debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. As preliminares serão apreciadas conjuntamente com o mérito, por 

haver entrelaçamento entre ambos. Inicialmente, consigno que não 

desconheço o antigo entendimento, por muito tempo vigente no Eg. TJMT 

(quando ainda era a instância recursal competente para julgamento deste 

tipo de ação), no sentido de julgar procedente o pedido inicial, para 

determinar a apuração em liquidação de sentença do índice de diferença 

da conversão da URV. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal entendimento 

decorria de uma análise não exauriente da matéria, que partia do 

pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo de Mato 

Grosso foi prejudicado no momento da conversão da URV, sem levar em 

conta a edição de atos normativos posteriores que, em curto espaço de 

tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a menor. Com a 

alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça Comum para o 

Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo único, da Lei 

nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os magistrados 

dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que estudar mais 

profundamente o assunto, apreciando já na fase de conhecimento toda a 

dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais exaurientes, muitas 

vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. O resultado é o que 

se verifica nestes autos, no sentido de que sequer é necessária 

liquidação de sentença, pois é possível analisar de imediato toda a matéria, 

de forma exaustiva, concluindo-se que o pedido inicial é totalmente 

improcedente. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Eg. TJMT 

e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para elaborar 

esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Aliás, nos casos em que houve procedência 

do pedido inicial, a liquidação invariavelmente tem sido “zero” (exemplo: 

laudos periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT). Vou me abster de transcrever o teor das normas, ofícios, 

laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são públicos e 

facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta aos autos 

digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido nos autos, 

registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão 

geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No referido julgamento o STF 

estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às 

diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 

índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal 

e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No que tange à 

discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os 

reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse 

mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, pode-se 

dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas 

genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum grano salis, eis 

que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais 

atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um 

Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a 

outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das 

diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos 

básicos, que assim podem ser sintetizados: a) A carreira do servidor tinha 

que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia 

do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV; b) A 

diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por 

aumentos salariais posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do 

fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha 

decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a 

restruturação remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve 

ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de 

eventual lei de restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três 

primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, 

considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a 

que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, 

entendo ser possível se valer de elementos de prova constantes não só 

destes, mas de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido 

juntados aos autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis 

que amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão.  Acerca do pr imeiro requ is i to ,  o  Of íc io  n º 

122/CM/SGP/SEGES/2016, encaminhado pela Superintendência de Gestão 

de Pessoas – Gerência de Folha de Pagamento à Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, no dia 09/06/2016, anexado aos autos do 

processo sob nº 1007913-51.2016.8.11.0041, evidencia que, nos meses 

de outubro de 1993 a março de 1994, a folha de pagamento dos 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso era fechada até 

o dia 30 de cada mês. Numa análise apressada, poder-se-ia dizer que 

todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso fazem 

jus a diferença de URV, pois recebiam suas remunerações dentro do mês 

de trabalho na época da conversão de cruzeiro real para URV. Contudo, 

nos Ofícios nº 053/2017/SGFP/SEGES e 122/CM/SGP/SEGES/2016, 

anexado aos autos do processo nº 1001429-20.2016.8.11.0041, a 

Superintendência de Gestão de Pessoas – Gerência de Folha de 

Pagamento do Estado de Mato Grosso reafirma a informação do Ofício nº 

122/2016, mas acrescenta que existia ainda a folha de pagamento 

suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da 

folha de pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o 

pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento 

das diferenças nos meses de abril/maio/junho do ano de 1994, vigorando 

por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda (Real). 

Este, portanto, é o primeiro elemento de prova de que a parte autora não 

faz jus à diferença pleiteada. Acerca do segundo e terceiro requisitos, é 

de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial à época, o 

Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do 

Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei que buscava 

“atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), 

bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, 

como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legistas”. 

Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 6.528/1994, datada de 

15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos 

civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências”. Diversos 

comparativos e cálculos juntados a vários processos de mesmo tema, já 

sentenciados em outras comarcas e julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma 

Recursal (ex: 1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), 

demonstram que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato 
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Grosso, em todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a 

diferença de URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 50, de 

1º de outubro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e 

salários dos servidores da educação básica. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Por fim, não se pode olvidar que a parte autora 

ocupa dois cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA e somente 

tomou posse em 02/02/2011 e 25/04/2018, ou seja, quando ingressou no 

serviço público as diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas. 

Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência das Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94 em diante, não mais há de se perquirir diferenças 

salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque o 

reajuste salarial concedido a todos os servidores públicos do Poder 

Executivo de Mato Grosso ultrapassou a inflação, a diferença da URV e 

ainda gerou ganho real. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura 

digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002252-73.2019.8.11.0013. INTERESSADO: MARCIA CLAUDIA TEIXEIRA 

PEZZIN SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Em razão da natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. As preliminares serão apreciadas conjuntamente com o mérito, por 

haver entrelaçamento entre ambos. Inicialmente, consigno que não 

desconheço o antigo entendimento, por muito tempo vigente no Eg. TJMT 

(quando ainda era a instância recursal competente para julgamento deste 

tipo de ação), no sentido de julgar procedente o pedido inicial, para 

determinar a apuração em liquidação de sentença do índice de diferença 

da conversão da URV. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal entendimento 

decorria de uma análise não exauriente da matéria, que partia do 

pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo de Mato 

Grosso foi prejudicado no momento da conversão da URV, sem levar em 

conta a edição de atos normativos posteriores que, em curto espaço de 

tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a menor. Com a 

alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça Comum para o 

Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo único, da Lei 

nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os magistrados 

dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que estudar mais 

profundamente o assunto, apreciando já na fase de conhecimento toda a 

dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais exaurientes, muitas 

vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. O resultado é o que 

se verifica nestes autos, no sentido de que sequer é necessária 

liquidação de sentença, pois é possível analisar de imediato toda a matéria, 

de forma exaustiva, concluindo-se que o pedido inicial é totalmente 

improcedente. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Eg. TJMT 

e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para elaborar 

esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Aliás, nos casos em que houve procedência 

do pedido inicial, a liquidação invariavelmente tem sido “zero” (exemplo: 

laudos periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT). Vou me abster de transcrever o teor das normas, ofícios, 

laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são públicos e 

facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta aos autos 

digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido nos autos, 

registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão 

geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No referido julgamento o STF 

estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às 

diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 

índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal 

e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No que tange à 

discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os 

reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse 

mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, pode-se 

dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas 

genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum grano salis, eis 

que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais 

atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um 
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Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a 

outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das 

diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos 

básicos, que assim podem ser sintetizados: a) A carreira do servidor tinha 

que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia 

do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV; b) A 

diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por 

aumentos salariais posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do 

fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha 

decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a 

restruturação remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve 

ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de 

eventual lei de restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três 

primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, 

considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a 

que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, 

entendo ser possível se valer de elementos de prova constantes não só 

destes, mas de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido 

juntados aos autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis 

que amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão.  Acerca do pr imeiro requ is i to ,  o  Of íc io  n º 

122/CM/SGP/SEGES/2016, encaminhado pela Superintendência de Gestão 

de Pessoas – Gerência de Folha de Pagamento à Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, no dia 09/06/2016, anexado aos autos do 

processo sob nº 1007913-51.2016.8.11.0041, evidencia que, nos meses 

de outubro de 1993 a março de 1994, a folha de pagamento dos 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso era fechada até 

o dia 30 de cada mês. Numa análise apressada, poder-se-ia dizer que 

todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso fazem 

jus a diferença de URV, pois recebiam suas remunerações dentro do mês 

de trabalho na época da conversão de cruzeiro real para URV. Contudo, 

nos Ofícios nº 053/2017/SGFP/SEGES e 122/CM/SGP/SEGES/2016, 

anexado aos autos do processo nº 1001429-20.2016.8.11.0041, a 

Superintendência de Gestão de Pessoas – Gerência de Folha de 

Pagamento do Estado de Mato Grosso reafirma a informação do Ofício nº 

122/2016, mas acrescenta que existia ainda a folha de pagamento 

suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da 

folha de pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o 

pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento 

das diferenças nos meses de abril/maio/junho do ano de 1994, vigorando 

por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda (Real). 

Este, portanto, é o primeiro elemento de prova de que a parte autora não 

faz jus à diferença pleiteada. Acerca do segundo e terceiro requisitos, é 

de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial à época, o 

Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do 

Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei que buscava 

“atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), 

bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, 

como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legistas”. 

Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 6.528/1994, datada de 

15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos 

civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências”. Diversos 

comparativos e cálculos juntados a vários processos de mesmo tema, já 

sentenciados em outras comarcas e julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma 

Recursal (ex: 1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), 

demonstram que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso, em todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a 

diferença de URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 50, de 

1º de outubro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e 

salários dos servidores da educação básica. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Por fim, não se pode olvidar que a parte autora 

ocupa o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA e somente tomou 

posse em JANEIRO/2013, ou seja, quando ingressou no serviço público as 

diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas. Desse modo, é 

forçoso concluir que, da vigência das Leis Estaduais 6.528/1994 e 

6.583/94 em diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou 

remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial 

concedido a todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato 

Grosso ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho 

real. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000684-22.2019.8.11.0013 INTERESSADO: JALMA PARREIRA DE 

FREITAS ANGELO REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA., DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS 

LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que falar em ilegitimidade passiva. In casu, uma vez que, em se 

tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no 

art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Preliminar. Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Fundamento. Decido. A parte reclamante propôs a presente ação, sob a 

alegação de que teria adquirido um veículo JEEP RENEGADE BASE AT 1.9, 

16V, FLEX, momento no qual questionou sobre o consumo de combustível 

do veículo atestado pelo INMETRO, situação em que ficou satisfeito com a 

informação repassada, haja vista que segundo a o INMETRO o consumo 

de etanol seria de 6,7 Km/L na cidade. Ocorre que ao utilizar o veículo 

verificou que o consumo do mesmo era média de 4.6 a 4.9 Km/L, situação 
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na qual se sentiu prejudicada tendo em vista a propaganda enganosa 

sobre a consumação do veículo, motivo pelo qual requer indenização por 

danos morais e matérias equivalente ao pagamento da diferença dos 

valores pagos pelo consumo excessivo de combustível, bem como a 

expectativa de 4 (quatro) anos de utilização do veículo. No mérito, as 

reclamadas alegam em síntese, inexistência do dever de indenizar, tendo 

em vista a inocorrência do ato ilícito e vício de fabricação, impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, bem como a inexistência de publicidade 

enganosa. Alega ainda que, os testes do INMETRO não têm a intenção de 

garantir consumo, trata de uniformizar a obtenção de dados, retirando das 

montadoras a capacidade de influir nos testes, o que também afastaria a 

propaganda enganosa. “Ciente o INMETRO que um veículo pode ser mais 

ou menos econômico devido a: trânsito, tipo de estrada, relevo, clima, 

altitude, pneus (pressão e tipo adotado), vidros (abertos ou fechados), 

ar-condicionado (ligado ou desligado), motor (potência e torque) e câmbio 

(manual ou automático), e que o maior responsável pelo consumo é o 

condutor, através de adoção de um padrão, passou a comparar os 

veículos na forma determinada pela ABN NBR 7024.” Neste sentido, requer 

seja julgado improcedente os pedidos da inicial. Impugnação nos autos. 

Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a parte autora 

apresentou inicial pugnando por pagamento de valor pago a mais por 

combustível, valor em expectativa de 04 (quatro) anos em que ficaria com 

o veículo, e indenização moral, contudo tais alegação e pedidos não 

merecem acolhimento tendo em vista que não é cabível a indenização em 

expectativa neste caso, bem como que não há comprovação de vício ou 

defeito no produto. No caso dos autos a requerente demonstra 

insatisfação com o produto adquirido, situação na qual indicaria a 

resolução contratual, na qual a reclamada deveria, em tese, restituir o 

valor pago pelo veículo e a requerente devolver o objeto sob pena de 

enriquecimento ilícito. No entanto, a requerente demonstra a vontade de 

ficar com o objeto, o qual alega ter sido adquirido através de propaganda 

enganosa, e ainda requer valor com expectativa de utilização, situação 

não admitida neste caso, tendo em vista que não há como a requerente 

garantir que ficara de posse do carro por 4 (quatro) anos, bem como que 

caso realize a alienação do veículo antes do período requerido terá um 

enriquecimento ilícito. Ademais, ausente comprovação de qualquer ato 

ilícito por parte da reclamada, pois as informações divulgadas pelo 

INMETRO não constituem garantia exata de consumo, que varia conforme 

uma série de fatores que fogem ao controle da montadora. Ora, tal fato é 

de conhecimento geral do homem médio, pois toda pessoa que adquire um 

veículo tem consciência de que as informações referentes a consumo são 

mera estimativa, e tal fato está inscrito em qualquer peça de propaganda. 

Assim, razão não assiste o pedido da requerente, entendo pela 

improcedência dos pedidos. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários com fundamento nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Indefiro o pedido de justiça gratuita, em 

razão dos elementos de capacidade econômica apresentados nos autos. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 31 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000684-22.2019.8.11.0013 INTERESSADO: JALMA PARREIRA DE 

FREITAS ANGELO REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA., DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS 

LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que falar em ilegitimidade passiva. In casu, uma vez que, em se 

tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no 

art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Preliminar. Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Fundamento. Decido. A parte reclamante propôs a presente ação, sob a 

alegação de que teria adquirido um veículo JEEP RENEGADE BASE AT 1.9, 

16V, FLEX, momento no qual questionou sobre o consumo de combustível 

do veículo atestado pelo INMETRO, situação em que ficou satisfeito com a 

informação repassada, haja vista que segundo a o INMETRO o consumo 

de etanol seria de 6,7 Km/L na cidade. Ocorre que ao utilizar o veículo 

verificou que o consumo do mesmo era média de 4.6 a 4.9 Km/L, situação 

na qual se sentiu prejudicada tendo em vista a propaganda enganosa 

sobre a consumação do veículo, motivo pelo qual requer indenização por 

danos morais e matérias equivalente ao pagamento da diferença dos 

valores pagos pelo consumo excessivo de combustível, bem como a 

expectativa de 4 (quatro) anos de utilização do veículo. No mérito, as 

reclamadas alegam em síntese, inexistência do dever de indenizar, tendo 

em vista a inocorrência do ato ilícito e vício de fabricação, impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, bem como a inexistência de publicidade 

enganosa. Alega ainda que, os testes do INMETRO não têm a intenção de 

garantir consumo, trata de uniformizar a obtenção de dados, retirando das 

montadoras a capacidade de influir nos testes, o que também afastaria a 

propaganda enganosa. “Ciente o INMETRO que um veículo pode ser mais 

ou menos econômico devido a: trânsito, tipo de estrada, relevo, clima, 

altitude, pneus (pressão e tipo adotado), vidros (abertos ou fechados), 

ar-condicionado (ligado ou desligado), motor (potência e torque) e câmbio 

(manual ou automático), e que o maior responsável pelo consumo é o 

condutor, através de adoção de um padrão, passou a comparar os 

veículos na forma determinada pela ABN NBR 7024.” Neste sentido, requer 

seja julgado improcedente os pedidos da inicial. Impugnação nos autos. 

Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a parte autora 

apresentou inicial pugnando por pagamento de valor pago a mais por 

combustível, valor em expectativa de 04 (quatro) anos em que ficaria com 

o veículo, e indenização moral, contudo tais alegação e pedidos não 

merecem acolhimento tendo em vista que não é cabível a indenização em 

expectativa neste caso, bem como que não há comprovação de vício ou 

defeito no produto. No caso dos autos a requerente demonstra 

insatisfação com o produto adquirido, situação na qual indicaria a 

resolução contratual, na qual a reclamada deveria, em tese, restituir o 

valor pago pelo veículo e a requerente devolver o objeto sob pena de 

enriquecimento ilícito. No entanto, a requerente demonstra a vontade de 

ficar com o objeto, o qual alega ter sido adquirido através de propaganda 

enganosa, e ainda requer valor com expectativa de utilização, situação 

não admitida neste caso, tendo em vista que não há como a requerente 

garantir que ficara de posse do carro por 4 (quatro) anos, bem como que 

caso realize a alienação do veículo antes do período requerido terá um 

enriquecimento ilícito. Ademais, ausente comprovação de qualquer ato 

ilícito por parte da reclamada, pois as informações divulgadas pelo 

INMETRO não constituem garantia exata de consumo, que varia conforme 

uma série de fatores que fogem ao controle da montadora. Ora, tal fato é 

de conhecimento geral do homem médio, pois toda pessoa que adquire um 
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veículo tem consciência de que as informações referentes a consumo são 

mera estimativa, e tal fato está inscrito em qualquer peça de propaganda. 

Assim, razão não assiste o pedido da requerente, entendo pela 

improcedência dos pedidos. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários com fundamento nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Indefiro o pedido de justiça gratuita, em 

razão dos elementos de capacidade econômica apresentados nos autos. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 31 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002026-68.2019.8.11.0013 REQUERENTE: ROBERTO MOREIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, que 

Roberto Moreira move em desfavor de Banco BMG S/A. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. COMPLEXIDADE DA CAUSA- 

NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, posto que 

as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação 

da questão. Por tal motivo, entendo pela rejeição da prejudicial de mérito. 

MÉRITO Noticia a parte reclamante que contratou um empréstimo 

consignado junto a empresa reclamada sendo consistente em mutuo 

consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha. 

Alega ainda que não foi informada de que se tratava de consignação 

associada a cartão de credito sem termo final dos descontos, e jamais 

autorizou tal operação. Razão pela qual requereu fosse declarada a 

inexistência da relação jurídica em relação aos Contratos nº127338831 e 

Contrato nº12714566, determinando que o Banco exclua imediatamente o 

RMC do benefício previdenciário, e ainda a inexistência de contratação de 

cartão e margem consignável, devolução em dobro dos valores cobrados 

e indenização por danos morais. Sendo parte nitidamente hipossuficiente 

na relação de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que 

houve o formal e regular contrato de crédito, que deu origem aos 

descontos na folha de pagamento da parte reclamante, nos exatos moldes 

do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, cumpre à reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

do reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, há provas 

nos autos de que a parte reclamante tenha firmado o referido contrato, 

constando as clausulas referentes ao tema em discussão. Da audiência 

de conciliação restou infrutífera. Contudo, tenho que não restou 

comprovado nos autos a condição exposta na inicial, uma vez que do 

contrato devidamente assinado pelo requerente no ato da contratação do 

empréstimo consta todos os termos referentes ao desconto. Insta 

salientar que do ato da contratação é oportunizado ao consumidor a leitura 

de todos os termos do contrato, podendo questionar em caso de duvidas 

e inclusive não assinar em caso de discordância do mesmo. No caso dos 

autos, a reclamada incumbiu-se de seu ônus de demonstrar todo o 

procedimento adotado do ato de contratação, pelo qual deixa clara a forma 

de desconto por meio de contrato devidamente assinado, o requerente por 

sua vez afirma que não recebeu informação acerca da situação dos 

descontos, sem, contudo apresentar provas do alegado. No entanto, há 

elementos nos autos, documentos que demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos faturas de utilização dos serviços, que demonstram a 

relação contratual, bem como o contrato, contendo clausulas de desconto, 

devidamente assinado pela parte autora. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico, como também a 

legitimidade dos descontos. Ante o exposto, opino pela improcedência do 

pedido formulado na inicial e pela extinção com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

À apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial para homologação da sentença, nos moldes do art. 40 da Lei nº 

9099/1995. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Acrescento ao 

projeto de sentença o seguinte: Verifico que o autor agiu de má-fé ao 

ajuizar a presente ação, porquanto tentou alterar a verdade dos fatos, 

sustentando que não efetuou a contratação, sendo que esta foi 

fartamente comprovada pela parte contrária. Desse modo, com 

fundamento no art. 80, II, e art. 81, ambos do CPC, condeno o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de indenização à parte 

contrária equivalente aos honorários advocatícios e todas as despesas 

que ela efetuou com o processo. Cumpre ressaltar que a concessão da 

gratuidade da justiça não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. Pontes e Lacerda/MT, 31 de 

dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002715-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE FRANCISCA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002715-15.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALAIDE FRANCISCA SOARES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, que 

Alaide Francisca Soares move em desfavor de Banco BMG S/A. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. COMPLEXIDADE DA CAUSA- 

NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, posto que 

as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação 
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da questão. Por tal motivo, entendo pela rejeição da prejudicial de mérito. 

MÉRITO Noticia a parte reclamante que contratou um empréstimo 

consignado da reclamada sendo consistente em mutuo consignado, a ser 

pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha. Alega ainda que 

não foi informada de que se tratava de consignação associada a cartão 

de crédito sem termo final dos descontos, e jamais autorizou tal operação. 

Razão pela qual requereu fosse declarada a inexistência da relação 

jurídica em relação aos Contratos nº. 13399600, contrato nº. 13352487e 

contrato nº. 20170314575048045000, determinando que o Banco exclua 

imediatamente a RMC do benefício previdenciário e a inexistência de 

contratação de cartão e margem consignável, devolução em dobro dos 

valores cobrados e indenização por danos morais. Sendo parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada 

a comprovação de que houve o formal e regular contrato de crédito, que 

deu origem aos descontos na folha de pagamento da parte reclamante, 

nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da reclamante, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Com efeito, há provas nos autos de que a parte reclamante tenha 

firmado o referido contrato, constando as clausulas referentes ao tema 

em discussão. Da audiência de conciliação restou infrutífera. Contudo, 

tenho que não restou comprovado nos autos a condição exposta na 

inicial, uma vez que do contrato devidamente assinado pelo requerente no 

ato da contratação do empréstimo consta todos os termos referentes ao 

desconto. Insta salientar que do ato da contratação é oportunizado ao 

consumidor a leitura de todos os termos do contrato, podendo questionar 

em caso de duvidas e inclusive não assinar em caso de discordância do 

mesmo. No caso dos autos, a reclamada incumbiu-se de seu ônus de 

demonstrar todo o procedimento adotado do ato de contratação, pelo qual 

deixa clara a forma de desconto por meio de contrato devidamente 

assinado, a requerente por sua vez afirma que não recebeu informação 

acerca da situação dos descontos, sem, contudo apresentar provas do 

alegado. No entanto, há elementos nos autos, documentos que 

demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade 

do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos faturas de utilização dos serviços, que 

demonstram a relação contratual, bem como o contrato, contendo 

clausulas de desconto, devidamente assinado pela parte autora. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico, como 

também a legitimidade dos descontos. Ante o exposto, opino pela 

improcedência do pedido formulado na inicial e pela extinção com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial para homologação da sentença, 

nos moldes do art. 40 da Lei nº 9099/1995. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Acrescento ao projeto de sentença o seguinte: Verifico que o autor agiu 

de má-fé ao ajuizar a presente ação, porquanto tentou alterar a verdade 

dos fatos, sustentando que não efetuou a contratação, sendo que esta foi 

fartamente comprovada pela parte contrária. Desse modo, com 

fundamento no art. 80, II, e art. 81, ambos do CPC, condeno o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de indenização à parte 

contrária equivalente aos honorários advocatícios e todas as despesas 

que ela efetuou com o processo. Cumpre ressaltar que a concessão da 

gratuidade da justiça não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. Pontes e Lacerda/MT, 31 de 

dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL FERREIRA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003625-42.2019.8.11.0013. REQUERENTE: NATAL FERREIRA BARCELOS 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA- NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. Por tal motivo, 

entendo pela rejeição da prejudicial de mérito. MÉRITO Noticia a parte 

reclamante que contratou um empréstimo consignado da reclamada sendo 

consistente em mutuo consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio 

de desconto em folha. Alega ainda que não foi informada de que se 

tratava de consignação associada a cartão de crédito sem termo final dos 

descontos, e jamais autorizou tal operação. Razão pela qual requereu 

fosse declarada a inexistência da relação jurídica em relação aos 

contratos, determinando que o Banco exclua imediatamente a RMC do 

benefício previdenciário e a inexistência de contratação de cartão e 

margem consignável, devolução em dobro dos valores cobrados e 

indenização por danos morais. Sendo parte nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o 

formal e regular contrato de crédito, que deu origem aos descontos na 

folha de pagamento da parte reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, há provas 

nos autos de que a parte reclamante tenha firmado o referido contrato, 

constando as clausulas referentes ao tema em discussão. Da audiência 

de conciliação restou infrutífera. Contudo, tenho que não restou 

comprovado nos autos a condição exposta na inicial, uma vez que do 

contrato devidamente assinado pelo requerente no ato da contratação do 

empréstimo consta todos os termos referentes ao desconto. Insta 

salientar que do ato da contratação é oportunizado ao consumidor a leitura 

de todos os termos do contrato, podendo questionar em caso de duvidas 

e inclusive não assinar em caso de discordância do mesmo. No caso dos 

autos, a reclamada incumbiu-se de seu ônus de demonstrar todo o 

procedimento adotado do ato de contratação, pelo qual deixa clara a forma 

de desconto por meio de contrato devidamente assinado, a requerente por 

sua vez afirma que não recebeu informação acerca da situação dos 

descontos, sem, contudo apresentar provas do alegado. No entanto, há 

elementos nos autos, documentos que demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos faturas de utilização dos serviços, que demonstram a 

relação contratual, bem como o contrato, contendo clausulas de desconto, 

devidamente assinado pela parte autora. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico, como também a 

legitimidade dos descontos. Ante o exposto, opino pela improcedência do 

pedido formulado na inicial e pela extinção com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

À apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial para homologação da sentença, nos moldes do art. 40 da Lei nº 
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9099/1995. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Acrescento ao 

projeto de sentença o seguinte: Verifico que o autor agiu de má-fé ao 

ajuizar a presente ação, porquanto tentou alterar a verdade dos fatos, 

sustentando que não efetuou a contratação, sendo que esta foi 

fartamente comprovada pela parte contrária. Desse modo, com 

fundamento no art. 80, II, e art. 81, ambos do CPC, condeno o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de indenização à parte 

contrária equivalente aos honorários advocatícios e todas as despesas 

que ela efetuou com o processo. Cumpre ressaltar que a concessão da 

gratuidade da justiça não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. Pontes e Lacerda/MT, 31 de 

dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002096-22.2018.8.11.0013. INTERESSADO: VALDECIR LOPES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de restituição de valores c/c indenização por 

danos morais e pedido de tutela provisória de urgência antecipada, que 

Valdecir Lopes de Almeida move em desfavor de Banco BMG S/A. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Noticia a parte 

reclamante que contratou um empréstimo consignado da reclamada sendo 

acordado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais 

diretamente de seu beneficio previdenciário. Alega ainda que diferente do 

acordado os descontos vem ocorrendo por meio de reserva de margem 

de cartão de crédito, e só após entrar em contato com a requerida foi 

informada que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo 

consignado, mas sim de uma retirada de valores em um cartão de crédito o 

qual deu a origem a constituição da reserva de margem consignável. 

Razão pela qual requereu tutela provisória para se abster da reserva de 

margem consignável e empréstimo sobre a RMC, a qual foi indeferida. E 

também requereu a inexistência de contratação de empréstimo via cartão 

de crédito com RMC e da reserva de margem consignável, bem como a 

restituição em dobro dos descontos realizados mensalmente nos últimos 

cinco anos, e indenização por danos morais. Sendo parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato de crédito, que 

deu origem aos descontos na folha de pagamento da parte reclamante, 

nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da reclamante, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Com efeito, há provas nos autos de que a parte reclamante tenha 

firmado o referido contrato, constando as clausulas referentes ao tema 

em discussão. Contudo, tenho que não restou comprovado nos autos a 

condição exposta na inicial, uma vez que do contrato devidamente 

assinado pela requerente no ato da contratação do empréstimo consta 

todos os termos referentes ao desconto. Insta salientar que do ato da 

contratação é oportunizado ao consumidor a leitura de todos os termos do 

contrato, podendo questionar em caso de duvidas e inclusive não assinar 

em caso de discordância do mesmo. No caso dos autos, a reclamada 

incumbiu-se de seu ônus de demonstrar todo o procedimento adotado do 

ato de contratação, pelo qual deixa clara a forma de desconto por meio de 

contrato devidamente assinado, a requerente por sua vez afirma que não 

recebeu informação acerca da situação dos descontos, sem, contudo 

apresentar provas do alegado. No entanto, há elementos nos autos, 

documentos que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a 

existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas de 

utilização dos serviços, que demonstram a relação contratual, bem como o 

contrato, contendo clausulas de desconto, devidamente assinado pela 

parte autora. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico, como também a legitimidade dos descontos. Ante o 

exposto, opino pela improcedência do pedido formulado na inicial e pela 

extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À apreciação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especialpara homologação da 

sentença, nos moldes do art. 40 da Lei nº 9099/1995. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Acrescento ao 

projeto de sentença o seguinte: Verifico que o autor agiu de má-fé ao 

ajuizar a presente ação, porquanto tentou alterar a verdade dos fatos, 

sustentando que não efetuou a contratação, sendo que esta foi 

fartamente comprovada pela parte contrária. Desse modo, com 

fundamento no art. 80, II, e art. 81, ambos do CPC, condeno o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de indenização à parte 

contrária equivalente aos honorários advocatícios e todas as despesas 

que ela efetuou com o processo. Cumpre ressaltar que a concessão da 

gratuidade da justiça não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. Pontes e Lacerda/MT, 31 de 

dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002096-22.2018.8.11.0013. INTERESSADO: VALDECIR LOPES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de restituição de valores c/c indenização por 

danos morais e pedido de tutela provisória de urgência antecipada, que 

Valdecir Lopes de Almeida move em desfavor de Banco BMG S/A. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Noticia a parte 
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reclamante que contratou um empréstimo consignado da reclamada sendo 

acordado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais 

diretamente de seu beneficio previdenciário. Alega ainda que diferente do 

acordado os descontos vem ocorrendo por meio de reserva de margem 

de cartão de crédito, e só após entrar em contato com a requerida foi 

informada que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo 

consignado, mas sim de uma retirada de valores em um cartão de crédito o 

qual deu a origem a constituição da reserva de margem consignável. 

Razão pela qual requereu tutela provisória para se abster da reserva de 

margem consignável e empréstimo sobre a RMC, a qual foi indeferida. E 

também requereu a inexistência de contratação de empréstimo via cartão 

de crédito com RMC e da reserva de margem consignável, bem como a 

restituição em dobro dos descontos realizados mensalmente nos últimos 

cinco anos, e indenização por danos morais. Sendo parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato de crédito, que 

deu origem aos descontos na folha de pagamento da parte reclamante, 

nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da reclamante, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Com efeito, há provas nos autos de que a parte reclamante tenha 

firmado o referido contrato, constando as clausulas referentes ao tema 

em discussão. Contudo, tenho que não restou comprovado nos autos a 

condição exposta na inicial, uma vez que do contrato devidamente 

assinado pela requerente no ato da contratação do empréstimo consta 

todos os termos referentes ao desconto. Insta salientar que do ato da 

contratação é oportunizado ao consumidor a leitura de todos os termos do 

contrato, podendo questionar em caso de duvidas e inclusive não assinar 

em caso de discordância do mesmo. No caso dos autos, a reclamada 

incumbiu-se de seu ônus de demonstrar todo o procedimento adotado do 

ato de contratação, pelo qual deixa clara a forma de desconto por meio de 

contrato devidamente assinado, a requerente por sua vez afirma que não 

recebeu informação acerca da situação dos descontos, sem, contudo 

apresentar provas do alegado. No entanto, há elementos nos autos, 

documentos que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a 

existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas de 

utilização dos serviços, que demonstram a relação contratual, bem como o 

contrato, contendo clausulas de desconto, devidamente assinado pela 

parte autora. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico, como também a legitimidade dos descontos. Ante o 

exposto, opino pela improcedência do pedido formulado na inicial e pela 

extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À apreciação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especialpara homologação da 

sentença, nos moldes do art. 40 da Lei nº 9099/1995. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Acrescento ao 

projeto de sentença o seguinte: Verifico que o autor agiu de má-fé ao 

ajuizar a presente ação, porquanto tentou alterar a verdade dos fatos, 

sustentando que não efetuou a contratação, sendo que esta foi 

fartamente comprovada pela parte contrária. Desse modo, com 

fundamento no art. 80, II, e art. 81, ambos do CPC, condeno o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de indenização à parte 

contrária equivalente aos honorários advocatícios e todas as despesas 

que ela efetuou com o processo. Cumpre ressaltar que a concessão da 

gratuidade da justiça não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. Pontes e Lacerda/MT, 31 de 

dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001523-47.2019.8.11.0013 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES REQUERIDO: NAZARIO JOAQUIM 

CAYRES JUNIOR Vistos. A questão controvertida despicienda prova oral, 

e audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de ação ajuizada por MARIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO PINHEIRO contra NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR, 

objetivando indenização por danos morais. Noticia a parte reclamante que 

compareceu ao banco para receber o valor do seu beneficio 

previdenciário, contudo, não consegui sacar o dinheiro no caixa 

eletrônico, ocasião em que foi informada do cancelamento do respectivo 

benefício. Alega ainda que procurou uma agência do INSS, onde foi 

informada que seu beneficio havia sido suspenso por conta da 

comunicação de óbito que havia ocorrido em virtude do requerido ter 

informado o número do beneficio para suspensão. Tal fato ocorreu 

conforme noticia a requerente pelo fato de sua mãe ter vindo a óbito, e o 

filho da requerente procurou os serviços do requerido para emitir a 

certidão de óbito. Não se faz necessária a realização de audiência 

instrução, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo 

e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do 

seu convencimento. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. No 

caso em questão é patente a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor art.14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No pedido de retificação 

do registro de óbito, formulado pela própria parte requerente 

(Id.20004502), a própria parte autor reconhece que informou ao 

Registrador o número equivocado do benefício de aposentadoria da 

falecida, ou seja, o equivoco ocorreu por conta das informações 

prestadas pelo próprio consumidor, razão pela qual não há como 

responsabilizar o requerido. Em suma, o requerido traz provas suficientes, 

de molde a propiciar o afastamento das teses lançadas na inicial. Por 

conseguinte, inviável a responsabilização do requerido. DANOS MORAIS 

No pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, uma vez que, no 

presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais não há que ser acolhido, por não haver nos 

autos qualquer documento que faça início de prova das suas alegações 

reclamante, quanto ao suposto dano moral suportado. Pelo exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Julga-se extinto o feito, 

com julgamento de mérito. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 
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elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003146-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUXICENCIO SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003146-49.2019.8.11.0013. REQUERENTE: AUXICENCIO SAMPAIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação, 

restituição de quantia paga c/c reparação de danos morais, repetição de 

indébito e tutela antecipada que Auxicencio Sampaio de Souza move em 

desfavor de Banco BMG S/A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO Noticia a parte reclamante que é aposentado e beneficiário do 

INSS, e que foi realizado empréstimo na modalidade cartão de crédito, sem 

anuência do reclamante. Alega ainda que não foi informado que seria 

emitido cartão em seu nome, e que jamais solicitou, nem recebeu qualquer 

cartão de crédito. Razão pela qual requereu fosse declarada a 

inexistência da relação jurídica entre as partes concernente a contratação 

do empréstimo por meio de cartão de crédito do Contrato nº. 13984103, 

também a condenação do reclamado a devolução em dobro dos valores 

pagos e indenização por danos morais. Sendo parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus do reclamado a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato de crédito. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre ao reclamado trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da reclamante, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Com efeito, há provas nos autos de que a parte reclamante tenha 

firmado o referido contrato, constando as clausulas referentes ao tema 

em discussão. Da audiência de conciliação restou infrutífera. Contudo, 

tenho que não restou comprovado nos autos a condição exposta na 

inicial, uma vez que do contrato devidamente assinado pelo requerente no 

ato da contratação do empréstimo consta todos os termos referentes ao 

desconto. Insta salientar que do ato da contratação é oportunizado ao 

consumidor a leitura de todos os termos do contrato, podendo questionar 

em caso de duvidas e inclusive não assinar em caso de discordância do 

mesmo. No caso dos autos, o reclamado incumbiu-se de seu ônus de 

demonstrar todo o procedimento adotado do ato de contratação, pelo qual 

deixa clara a forma de desconto por meio de contrato devidamente 

assinado, o reclamante por sua vez afirma que não foi informado que 

seria emitido cartão em seu nome, e que jamais solicitou, nem recebeu 

qualquer cartão de crédito sem, contudo apresentar provas do alegado. 

No entanto, há elementos nos autos, documentos que demonstram a 

legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade do negócio 

jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte 

autora. O reclamado demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos faturas de utilização dos serviços, que 

demonstram a relação contratual, bem como o contrato, contendo 

clausulas de desconto, devidamente assinado pela parte autora. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico, como 

também a legitimidade dos descontos. Ante o exposto, opino pela 

improcedência do pedido formulado na inicial e pela extinção com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial para homologação da sentença, 

nos moldes do art. 40 da Lei nº 9099/1995. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002635-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK MAYKON FLORES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002635-51.2019.8.11.0013. REQUERENTE: HERIK MAYKON FLORES 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HERIK 

MAYCON FLORES GONÇALVES em desfavor de BANCO FINASA BMC 

S.A PRELIMINAR- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Quanto a preliminar 

de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. Em relação ao comprovante de residência, foi 

juntado aos autos (ainda que não esteja em nome do reclamante, tal fato é 

de menor importância e não pode obstaculizar o acesso à justiça - 

comprovante em nome de outra pessoa com quem resida o reclamante). O 

formalismo excessivo não pode obstaculizar acesso à justiça, como direito 

fundamental que é. PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência territorial por ausência 

de comprovante de endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do 

NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já 

assentou ser suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na 

petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de 

comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao 

cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante 

de residência não é documento essencial à propositura da demanda, de 

forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não está prevista 

sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. PRELIMINAR- DO DOCUMENTO 

UNILATERAL SPC ou SERASA O Banco reclamado em contestação alega 

inépcia da inicial por ausência de documento extraoficial do SPC ou 

SERASA. Preliminar não merecem acolhimento, eis que preenchido os 

requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 
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contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, sustenta a 

parte reclamante que fora realizado um empréstimo consignado de 81 

parcelas, descontado diretamente da sua folha de pagamento. Alega ainda 

que por motivo que não sabe informar as parcelas 52 em diante não foram 

quitadas , e não foi informado pelo reclamado que o débito estava em 

aberto sendo seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

contestação não veio qualquer documento que justificasse plausivelmente 

a falha na prestação de serviço do reclamado, uma vez que restou 

demonstrado que o Reclamante não teve culpa do inadimplemento, uma 

vez que os valores são descontados diretamente de sua folha de 

pagamento. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão 

contida na inicial para: A título de danos morais, CONDENAR a empresa ré 

ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002018-91.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JOSE PEDRO DIAS 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSE PEDRO DIAS em desfavor de BANCO FINASA 

BMC S.A PRELIMINAR- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Quanto a 

preliminar de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, uma vez 

que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo 

qual entendo pela sua rejeição. Em relação ao comprovante de residência, 

foi juntado aos autos (ainda que não esteja em nome do reclamante, tal 

fato é de menor importância e não pode obstaculizar o acesso à justiça - 

comprovante em nome de outra pessoa com quem resida o reclamante). O 

formalismo excessivo não pode obstaculizar acesso à justiça, como direito 

fundamental que é. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em síntese, sustenta a parte reclamante que fora 

realizado empréstimo consignado sob o contrato de nº 806691815 onde 

foram descontados 36 parcelas, no valor de R$185,00. Alega parte 

reclamante que nunca efetuou o empréstimo, bem como não autorizou. 

Com a contestação não veio qualquer documento que comprovasse a 

legalidade do empréstimo ou que justificasse plausivelmente a falha na 

prestação de serviço do reclamado. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência da relação 

jurídica e dos débitos decorrentes do empréstimo consignado e 

CONDENAR o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida 

pelo INPC, a partir desta decisão. Ainda, para restituir ao autor o valor de 

R$ 13.320,00 (Treze mil reais e trezentos e vinte centavos), a título de 

restituição de quantia paga indevida, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, 

a partir do desembolso, extinguindo o processo com resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOMINICO ROXADELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000385-45.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SUELI DOMINICO ROXADELLI 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA Vistos... Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO A reclamante alega que contratou os serviços da reclamada para 

que fizesse o transporte de alguns itens de sua mudança residencial, 

sendo 8 caixas com origem de Joinvile/SC com destino em Pontes e 

Lacerda/MT, cujo prazo de entrega era de 10 dias. Alega a reclamante que 

a reclamada não cumpriu com o prazo contratado, pois o prazo que seria 

de 10 dias, foi 25 dias, e que ao comparecer a sede da empresa para a 

retirada dos objetos se deparou com as 8 caixas rasgadas, sendo 2 delas 

estavam destruídas, motivo pelo qual a reclamante reclamou com a 

reclamada sobre os estado das caixas, e logo após recebeu naquele 

estado. Relata a reclamante que ao abrir as caixas, constatou que havia 

itens danificados, e alguns itens desaparecidos os quais faz menção na 

inicial. Razão pela qual requer a reclamante a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. No 

mérito a reclamada alegou ausência de responsabilidade. Pois bem, sem 

maiores delongas, já há entendimento da nossa Turma Recursal sobre o 

assunto. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ENTREGA DA 

MERCADORIA COM AVARIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

TRANSPORTADORA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. No contrato de transporte de mercadorias, em toda 

a sua evolução, desde a égide da Lei n. 7.092/83, regulada pelo Decreto n. 

89.874/84, quando o Código Civil de 1916 nada tratou, passando pela Lei 

n. 9.611/98 e seu respectivo Decreto n. 3.411/00, até o Código Civil de 

2002 (artigo 743 à 756) a responsabilidade civil do transportador é 

objetiva, somente podendo ser elidida se configurado caso fortuito ou 

força maior, inocorrente na hipótese. A responsabilidade pela avaria de 

mercadoria desde o momento do seu recebimento até a sua efetiva 

entrega é inerente ao contrato de transporte, razão pela qual, a relação 

jurídica estabelecida entre o contratante e a transportadora encerra uma 

obrigação de resultado pelo zelo e guarda dos produtos transportados, 

pressupondo-se a entrega da carga em perfeitas condições no destino 

contratado. A Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, dispõe sobre o 

transporte de cargas. Essa norma estabelece em seu Art. 9º que a 

responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o 

momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário. E, 

ainda, o seu Parágrafo único, diz que a responsabilidade do transportador 

cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos 

ou ressalvas. Analisando atentamente os autos, verifico que a razão 

assiste à parte autora, uma vez que restou comprovado o dano sofrido, e 

a falha na prestação de serviço por parte da reclamada. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Diante 

do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para condenar a reclamada a 

pagar a parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a títulos 

de danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor 

arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem 

como a condenação do valor de 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais) 

a título de danos materiais, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002596-54.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C MATERIAIS proposta por ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA em 

desfavor de AVIANCA LINHAS AEREAS e SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Aduz a reclamante a que 

adquiriu passagens junto a companhia aérea Re para cidade de Sao Paulo, 

onde participaria de um curso de atualização profissional. A passagem de 

ida foi agendada para o dia 17/05/2019, no dia do embarque a autora 

chegou no aeroporto internacional de Cuiabá, as 17h00min, 11 horas 

antes do voo, onde constatou que os guichês da reclamada estavam 

fechados e soube que aquele voo não estava operando e que não haveria 
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voo. A reclamante ligou para a empresa que lhe vendeu as passagens, 

onde foi informada que não teria como realocar para outro voo, a autora 

alega que para não perder o evento de capacitação, se viu obrigada a 

adquirir outra passagem pelo preço de 1.074,44. Ao retornar a reclamante 

foi realocada, o voo de retorno estava previsto para as 23h40min do dia 

19/05/2019, voo 6386, de Guarulhos a Cuiabá, porem a reclamante foi 

realocada para o dia 20/05/2019, no voo G31424, que sairia as 20h55mim, 

tendo a reclamante esperado por mais de 21 horas. A primeira reclamada, 

não foi intimada para audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. A segunda reclamada apresentou contestação, 

esclarecendo que os problemas no cumprimento dos voos adquiridos da 

empresa Avianca, que entrou em recuperação judicial no mês de 

dezembro de 2018 e que mesmo com o início recuperação judicial, a 

Avianca continuou a cumprir com seus voos e a vender bilhetes aéreos 

para os destinos de suas rotas, sem qualquer óbice dos órgãos 

reguladores também continuaram realizando a venda das passagens da 

Avianca aos seus consumidores quando procurada para a venda de 

pacotes de viagens ou apenas trechos aéreos. Sendo que somente 

meados de abril de 2019, ou seja, após 4 meses de venda regular de 

passagens aéreas da aludida companhia, a ANAC emitiu comunicado de 

que a venda de bilhetes para determinados trechos estavam suspensos e 

que a Avianca deveria divulgar amplamente os voos alterados e 

cancelados, assim como comunicar previamente os passageiros, para 

evitar que se deslocassem ao aeroporto inadvertidamente, além de 

oferecer as alternativas de reembolso, reacomodação em outro voo ou 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. Alega a 

reclamada que ao longo dos meses que se seguiram, foi uma clara e 

errônea atuação da ANAC, que deveria de imediato, ter suspendido todos 

os voos da empresa, o que não foi feito, apesar do órgão claramente 

estar visualizando os problemas que se desenhariam ao longo dos meses 

subsequentes. Contudo, conforme provas colacionadas nos autos a 

reclamante sofreu danos , fazendo jus ao indenização material e moral. 

Com relação aos danos morais, a situação força reconhecer que a 

situação ultrapassou o mero aborrecimento em virtude do extremo atraso 

na entrega e de todos os transtornos por ela causa causados, tais como 

utilização da sua residência como marcenaria, necessidade de 

desembolso de valor maior do que o inicialmente previsto, danos causados 

aos serviços já realizados no apartamento. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a devolver os valores gastos 

com passagem de ida (R$ 1.074,44), devidamente corrigidos desde a data 

do evento, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC), contados a partir da citação, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida 

e correção monetária a partir desta data, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002598-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002598-24.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELAINE SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

MATERIAIS proposta por ELIANE SILVA OLIVEIRA em desfavor de 

AVIANCA LINHAS AEREAS e SUBMARINO VIAGENS LTDA. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Aduz a reclamante a que adquiriu 

passagens junto a companhia aérea Re para cidade de Sao Paulo, onde 

participaria de um curso de atualização profissional. A passagem de ida 

foi agendada para o dia 17/05/2019, no dia do embarque a autora chegou 

no aeroporto internacional de Cuiabá, as 17h00min, 11 horas antes do 

voo, onde constatou que os guichês da reclamada estavam fechados e 

soube que aquele voo não estava operando e que não haveria voo. A 

reclamante ligou para a empresa que lhe vendeu as passagens, onde foi 

informada que não teria como realocar para outro voo, a autora alega que 

para não perder o evento de capacitação, se viu obrigada a adquirir outra 

passagem pelo preço de 1.074,44. Ao retornar a reclamante foi realocada, 

o voo de retorno estava previsto para as 23h40min do dia 19/05/2019, voo 

6386, de Guarulhos a Cuiabá, porem a reclamante foi realocada para o dia 

20/05/2019, no voo G31424, que sairia as 20h55mim, tendo a reclamante 

esperado por mais de 21 horas. A primeira reclamada, não foi intimada 

para audiência de conciliação e não apresentou contestação. A segunda 

reclamada apresentou contestação, esclarecendo que os problemas no 

cumprimento dos voos adquiridos da empresa Avianca, que entrou em 

recuperação judicial no mês de dezembro de 2018 e que mesmo com o 

início recuperação judicial, a Avianca continuou a cumprir com seus voos 

e a vender bilhetes aéreos para os destinos de suas rotas, sem qualquer 

óbice dos órgãos reguladores também continuaram realizando a venda 

das passagens da Avianca aos seus consumidores quando procurada 

para a venda de pacotes de viagens ou apenas trechos aéreos. Sendo 

que somente meados de abril de 2019, ou seja, após 4 meses de venda 

regular de passagens aéreas da aludida companhia, a ANAC emitiu 

comunicado de que a venda de bilhetes para determinados trechos 
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estavam suspensos e que a Avianca deveria divulgar amplamente os 

voos alterados e cancelados, assim como comunicar previamente os 

passageiros, para evitar que se deslocassem ao aeroporto 

inadvertidamente, além de oferecer as alternativas de reembolso, 

reacomodação em outro voo ou execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Alega a reclamada que ao longo dos meses que 

se seguiram, foi uma clara e errônea atuação da ANAC, que deveria de 

imediato, ter suspendido todos os voos da empresa, o que não foi feito, 

apesar do órgão claramente estar visualizando os problemas que se 

desenhariam ao longo dos meses subsequentes. Contudo, conforme 

provas colacionadas nos autos a reclamante sofreu danos , fazendo jus 

ao indenização material e moral. Com relação aos danos morais, a 

situação força reconhecer que a situação ultrapassou o mero 

aborrecimento em virtude do extremo atraso na entrega e de todos os 

transtornos por ela causa causados, tais como utilização da sua 

residência como marcenaria, necessidade de desembolso de valor maior 

do que o inicialmente previsto, danos causados aos serviços já realizados 

no apartamento. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a devolver os valores gastos 

com passagem de ida (R$ 1.074,44), devidamente corrigidos desde a data 

do evento, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC), contados a partir da citação, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida 

e correção monetária a partir desta data, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003004-45.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ROBERTO RODRIGUES 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de restituição de valor c/c indenização por 

danos materiais e morais com pedido liminar, proposta por Roberto 

Rodrigues Junior em face de Banco do Brasil S.A. Fundamento e decido. 

Aduz o reclamante que, possui conta salário no reclamado, no dia 

03/09/2019, dirigiu-se para sacar seu salário e para sua surpresa o banco 

não liberava, e somente após a tentativa de saques menores conseguiu 

algum valor, mas não o valor integral, pois foi descontado o valor de R$ 

286,38 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) sem prévio 

aviso. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado 

cumpriu com a decisão liminar suspendendo os contratos, conforme id. 

24773400. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, 

da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar a 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem 

como para CONDENAR ainda a reclamada a restituir a importância de R$ 

286,38 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), mais juros 

de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELINA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001626-54.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ESTELINA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, 

COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. Vistos .. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

reclamante alega que teria adquirido um aparelho celular marca ZTE 

modelo L 110 X dual, parcelado em 14x de R$ 83,03 ( oitenta e três reais e 

três centavos), e que após 1 mês de uso o aparelho veio apresentar 

problemas, e foi enviado a assistência técnica, mas após pouco tempo o 

aparelho voltou a apresentar problemas, alega a reclamante te solicitou a 

substituição do produto ou a restituição dos valores pagos, mas foi 

negado. Alega ainda que entrou recorreu ao PROCON, sendo realizado 

audiência com as reclamadas ZTE, que ofereceu acordo, a restituição do 

valor, o que até o presente momento não foi depositado, alega a 

reclamante. Dá análise dos autos verifica-se que não há provas 

suficientes para análise da demanda, uma vez que a alegação não restou 

devidamente comprovada. Isso porque, apesar de alegar todo o ocorrido 

em sua inicial, deixou de anexar provas do alegado, com o parcelamento 

que alega ter sido de 14 x, comprovante do segundo retorno do aparelho a 

assistência técnica e demais documentos que comprovem os danos 

alegados pela reclamante. Não sem propósito, a parte autora não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido à hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, opino pela improcedência da pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003210-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISIENE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003210-93.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GENILZA APARECIDA DE 

FREITAS REQUERIDO: GLEISIENE COSTA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Alega a reclamante 

que celebrou contrato verbal de locação de um imóvel para seu filho, que 

convivia com a reclamada, e com o fim do relacionamento de seu filho com 

a reclamada, o mesmo mudou-se do local, deixando pagos 5 meses de 

aluguel para a reclamada, deixando estabelecido que a reclamada só teria 

que pagar as contas de energia e água. No entanto aduz a reclamante que 

a reclamada permaneceu no imóvel, e deixou de pagar 4 contas de agua e 

3 de energia, que somadas dão o equivalente de R$528,07 ( quinhentos e 

vinte e oito reais e sete centavos), valor este que a reclamante pagou, 

pois precisou vender o imóvel. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se 

que não há provas suficientes para análise da demanda, uma vez que a 

alegação não traz nenhum documento que prove o alegado, ficando 

evidente somente a relação de parentesco entre as partes. Isso porque, 

apesar de alegar todo o ocorrido em sua inicial, deixou de anexar qualquer 

prova do alegado, não restando comprovado seu direito, nem a obrigação 

da reclamada. Não sem propósito, a parte autora não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. Ante o exposto, opino pela improcedência da pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2460 de 2710



1002424-15.2019.8.11.0013. REQUERENTE: RAFAEL CAMPOS LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Pois bem. Trata-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, cumulado por dano moral e material proposta por Rafael 

campos Lopes em desfavor de VIVO S.A., objetivando reparação da linha 

e requer indenização por danos morais e materiais . No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em 

análise aos documentos acostados à inicial. A parte reclamante alega usa 

a linha telefônica para se comunicar com seus clientes sendo a sua única 

forma de contato para o trabalho. Alega o reclamante que de maio de 

2019, sua linha foi bloqueada e não vindo a receber nenhuma ligação, o 

que vem causando prejuízos em seu trabalho, pois não consegue se 

comunicar com seus clientes , o reclamante afirma que só no mês de maio 

2019, já perdeu aproximadamente R$17.000,00 ( dezessete mil reais) em 

trabalhos que deixou de prestar , pelo fato dos clientes não terem 

conseguido se comunicar com o reclamante. Ressalta o reclamante que 

suas faturas estão em dia, não tendo debito algum junto ao reclamado, 

razão pela qual requer que a reclamada proceda com o reparo em sua 

linha telefônica, e indenização por danos materiais e morais. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte reclamada em contestação 

encartou aos autos relatórios de chamadas do período que em que o 

reclamante alega que a linha estava bloqueada, e não efetuava e nem 

recebia chamadas, restando comprovado que não houve falha na 

prestação de serviço. Contudo, em que pese à alegação da reclamante 

que sofreu prejuízos diante da falha de prestação de serviço da 

reclamada não merece acolhimento. Com efeito, a parte reclamada 

encartou aos autos documentos sigilosos de relatório de chamada do 

reclamante do período em que alega prejuízos decorrentes da falha de 

prestação de serviço pela reclamada, restando comprovado diante das 

provas juntadas nos autos que os argumentos do reclamante não deve 

prosperar. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência 

do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou que não houve 

falha na prestação de serviço. Assim não há como se acolher os 

argumentos sustentados na inicial. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001834-38.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE ALVES MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto... A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de ação ajuizada por JOSÉ ALVES MARTINS contra BANCO BRADESCO 

S/A objetivando o restabelecimento da relação bancária tutela antecipada 

para retirar o nome do reclamante do cadastro de cheques devolvidos e 

indenização por danos morais. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL Não há 

que se falar em inépcia da inicial, visto que houve ampla defesa, sendo 

certo que a forma como foram narrados os fatos na exordial em nada 

prejudicou a defesa da reclamada, não ocorrendo óbice algum ao 

julgamento da demanda, razão pela qual afasto a preliminar. PRELIMINAR 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Quanto a preliminar de falta de 

interesse de agir, está não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Dessa feita, resta afastada as preliminares. Pois bem. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse contexto, ainda que seja direito do reclamado promover 

o encerramento da conta, sem anuência da correntista, nos moldes do art. 

54, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, art. 12, inc. I, da Resolução 

n° 2.025 e art. 3°, parágrafo único, da Circular n° 3.066/2000. Cabe ao 

banco informar previamente ao reclamante não só a decisão de encerrar a 

conta corrente, mas, sobretudo, mencionar os motivos do encerramento, 

eis que inadmissível o encerramento unilateral e injustificado, sem prévio 

aviso ao cliente do motivo justo e grave para determinar o fim da conta. 

Reza a Resolução n° 2.025/1993 do Banco Central, com a redação dada 

pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000: “Art. 12. Cabe à instituição 

financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para 

a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de 

qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as 

seguintes disposições mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da 

intenção de rescindir o contrato; II - prazo para adoção das providências 

relacionadas à rescisão do contrato; III - devolução, à instituição 

financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de 

apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV - 

manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o 

pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou 

decorrentes de disposições legais; V - expedição de aviso da instituição 

financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a 

data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista. Parágrafo 1º 

A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao 

encerramento da conta de depósitos à vista. Parágrafo 2º O pedido de 

encerramento de conta de depósitos deve ser acatado mesmo na hipótese 

de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por 

qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de 

prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo 

após o encerramento da conta, não eximindo o emitente de suas 

obrigações legais.” Como se vê dos dispositivos normativos emanados do 

órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, as instituições 

financeiras podem encerrar, imediatamente, as contas nas quais forem 

identificadas irregularidades de natureza grave, no entanto, não se admite 
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tal conduta quanto às contas-correntes, cuja movimentação é regular, 

havendo, nesse caso, como determina o parágrafo único do artigo 3º da 

Circular nº 3.066/00, há obrigação de o banco declinar o motivo do 

encerramento, o qual, imperioso dizer, não pode ser a mera alegação de 

desinteresse comercial, mormente quando a conta-corrente é serviço 

essencial ou elemento fundamental para o exercício da atividade 

empresária da titular da conta, de sorte que, neste caso, o motivo do 

encerramento somente pode ser grave e totalmente justificado 

(especialmente mediante a demonstração de que a manutenção da conta 

corrente inviabiliza os negócios do próprio banco), não bastando a simples 

invocação do princípio da liberdade de contratar para encerrá-la, pois, 

como é cediço, não se trata de princípio absoluto, de modo que o Poder 

Judiciário não está impedido de manifestar-se quanto à natureza do motivo 

que ensejou o encerramento da conta. Ademais, tratando-se de contrato 

cativo de longa duração e sendo a conta-corrente fundamental para o 

correntista no cotidiano, negócios jurídicos com tais características não 

podem ser encerrados unilateralmente pela casa bancária, mesmo com 

notificação indicativa de motivação genérica (desinteresse comercial), 

sem indicação com motivação razoável, pois contraria o disposto no artigo 

39, IX, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, revisitando 

jurisprudência idônea, anotam-se precedentes do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE 

EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E 

IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por 

simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, 

encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida 

movimentação financeira razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou 

cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo não pode 

ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, 

sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do 

Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção 

das conta correntes dos autores. 4.- Dano moral configurado, visto que 

atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, 

causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial 

provido.” (STJ-3ª T, REsp 1.277.762-SP, J. 04.06.2013, Rel. Min. SIDNEI 

BENETI, DJe 13.08.2013). O judiciário tem considerado válido 

encerramentos de conta por desinteresse comercial, somente quando há 

justificativas, como incoerências cadastrais ou inadimplência. Assim, o 

banco que encerra uma conta com movimentação ativa, sob alegação de 

desinteresse comercial, vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, 

que visa garantir a ética e obrigações das partes nas relações 

contratuais. No que concerne ao dano moral, é inequívoco o dano e o 

nexo causal, em razão da inclusão do nome do autor no cadastro de 

emitentes de cheques sem fundo por causa do cancelamento da conta 

corrente. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o 

art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e, em consequência; 1. 

DETERMINAR ao reclamado que mantenha ou restabeleça a 

conta-corrente nº 9008-5, da agência 1457, no prazo de 5 dias úteis, sob 

pena de multa diária de R$100,00, em caso de descumprimento da ordem 

judicial, limitada a R$ 5.000,00. 2. CONDENO a reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento acrescido de 

juros de 1% (um) por cento ao mês desde o evento danoso. 3. RETIRAR o 

nome do Requerente do Cadastro de Cheques Devolvidos. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARGONATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001462-89.2019.8.11.0013. REQUERENTE: IPORAN AFFONSO HENRIQUE 

BUSS MELOTTO REQUERIDO: JUCELIA MARGONATO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Fundamento e decido. A parte reclamante alega 

durante assembleia geral ordinária da cooperativa a qual o reclamante e a 

reclamada são associados, onde estava presente grande maioria dos 

associados, na época dos fatos o reclamante era presidente interino da 

cooperativa, na oportunidade foi lhe dada a palavra, momento em que a 

reclamada proferiu palavras afrontosas ao reclamante, em seguida o 

alega o reclamante que pediu para que a mesma não tumultuasse a 

reunião, ocasião em que a reclamada perdeu o controle e desferiu um tapa 

no rosto do reclamante. Ressalta o reclamante que em momento algum 

tentou revidar o ato, após foi acionada a policia militar, e os associados 

que estavam ali presente aclamaram a situação. Diante de tamanho 

constrangimento na presença dos associados o reclamante requer que 

seja indenizado pelos danos causados. Audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em contestação a reclamada que os fatos foram omitidos pelo 

reclamante, e cita que a questão que gerou toda a confusão seria a falta 

de uma pagina nº 32 do livro ata da cooperativa, e que o reclamante se 

negou a entrega-lo. Alega a reclamada que o ponto central de toda a 

discussão, seria a explicação que a reclamada daria sobre a falta da 

pagina 32 do livro ata, alega a reclamada que o reclamante quis provocar 

o tumulto, para que a mesma não fizesse os apontamentos. Destarte, 

diante das provas, faz-se legitima a condenação da reclamada em reparar 

o reclamante em danos, vez que restou patente a violação aos direitos da 

personalidade deste, conforme inteligência do art. 186 do código civil. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A fixação do montante devido a titulo 

de dano moral deve pesar as circunstâncias a gravidade da lesão, assim 

como deve atender ao caráter preventivo e reparador, para que o 

causador do dano se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas 

não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. In casu, 

levando em consideração todos esses aspectos, o quantum arbitrado, no 

importe de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), atende os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do breve exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte autora o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir 

desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE DE OLIVEIRA RIBEIRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001438-61.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GIRLENE DE OLIVEIRA 

RIBEIRO NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais c/c pedido de antecipação de tutela, proposta por Girlene de 

Oliveira Ribeiro Nogueira em face de Banco do Brasil S.A. Fundamento e 

decido. Aduz a reclamante que é cliente do reclamado e que buscou um 

financiamento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar- 

PRONAF. Alega a reclamante que ocorreu atraso no pagamento de duas 

parcelas, o que ocasionou a inclusão dos dados da reclamante no Serasa, 

a reclamante procurou o reclamado e firmou compromisso de quitação das 

parcelas em atraso, e conforme o compromisso a reclamante depositou 

em dinheiro o valor de 9.000,00, do qual o reclamado lançou as 

cobranças. Relata a reclamante que solicitou junto ao reclamado a baixa 

junto ao SERASA da negativação, e que até a data de propositura da ação 

se nega a efetuar a baixa. Requerendo a reclamante indenização por 

danos morais e materiais. O reclamado em contestação alega concessão 

indevida de justiça gratuita. Preliminar não merecem acolhimento, eis que 

preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. No caso 

sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examinar as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. No mérito, o demandado assevera Ré 

já acolheu o pleito descrito na exordial excluindo o nome da parte autora 

dos cadastros de restrição ao crédito desde 04/06/2018 verifica -se que a 

Autora não necessita de qualquer prestação jurisdicional para obter a 

pretensão descrita na peça de ingresso. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifica-se que a reclamante efetuou o pagamento do débito junto ao 

reclamado na data de 02/01/2018 e que só em 04/06/2018 o reclamado 

efetuou a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito. Na hipótese de quitação da dívida pelo consumidor, vejo implícita a 

sua expectativa de ver cancelado o registro negativo, bem como a ciência 

do credor, após a confirmação do pagamento, de que deverá providenciar 

a respectiva baixa, pois a anotação não mais reflete a realidade. Dessa 

forma, é razoável que o prazo de 05 dias do art. 43, § 3º, do CDC, norteie 

também a retirada do nome do consumidor, pelo credor, dos cadastros de 

proteção ao crédito, na hipótese de quitação da dívida. Evidentemente, o 

dies a quo desse prazo será a data em que houver o pagamento efetivo, 

sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. Demonstrada a negligência na exclusão do nome do recorrente 

dos cadastros de proteção ao crédito, aplica-se o entendimento 

consolidado do STJ, no sentido de que “a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido” (AgRg no Ag 1.094.459/SP, 3ª Turma, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, DJe de 01.06.2009. No mesmo sentido: AgRg no REsp 

1.170.138/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, DJe de 

16.04.2010; e AgRg no REsp 957.880/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, DJe de 14.03.2012). No que tange ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. 

Quanto ao dano material, não restou comprovado nos autos o direito. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para CONDENAR o reclamado a 

pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento 

e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS TOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J O DE ALMEIDA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO ARAUJO OAB - SP413265 (ADVOGADO(A))

MURILO BARALDI ARTONI OAB - SP356792 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001163-15.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS 

TOGO REQUERIDO: J O DE ALMEIDA - TRANSPORTES - ME VISTOS, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por ROGERIO DOS SANTOS TOGO em face de J O DE 

ALMEIDA-TRASPORTES-ME. Narra a parte requerente que na data de 

13/07/2018, contratou o serviços de transportes reclamado para realizar o 

transporte de um misturador , e que ao reclamado informou que o 

transporte estava acobertado por seguro. Alega o reclamante que o 

reclamado incluiu outro produto pesado, de outro cliente no mesmo 

transporte, dobrando o peso da carga, ultrapassando o limite da apólice. 

Aduz o reclamante que na data de 15/07/2018, quando o reclamado 

realizava o transporte da máquina , ocorreu um acidente/tombamento, que 

acarretou na perda total da carga, alega o reclamante que por considerar 

a imprudência do reclamado, a seguradora se recusou a indeniza-la, 

porque a carga ultrapassava o limite permitido, fato que fez com que o 

reclamante acionar o seu seguro, pagando o valor de R$16.253,40 

(dezesseis mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos). O 

reclamante alega que suportou o prejuízo da diferença, no valor de R$ 

6.357,93 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três 

centavos), pagos em razão da má prestação de serviço da empresa Ré. 

Além disso, para cumprir as exigências legais, o Autor realizou o 

pagamento das despesas cartorárias que somam a importância de R$ 

1.424,94 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro 

centavos) Diante de todo exposto o reclamante requer indenização de 

danos morais e materiais. A requerida, em sua defesa, afirma que a 

inclusão de outro produto pesado, de outro cliente, no mesmo transporte 

não ocorreu por imprudência e má prestação de serviço, na ânsia de obter 

maior lucro conforme relata o requerente, mas foi uma conduta totalmente 

normal e cabível. Alega ainda que o pedido de cobertura para embarques 

esporádicos foi realizado na data de 05/07/2018 e a mesma foi aceito pela 
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seguradora e que a má-fé mencionada pelo reclamante não foi por parte 

da requerida, mas sim por parte da seguradora que aceitou o risco e não 

realizou o pagamento quando foi-lhe comunicado o sinistro. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em 

análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo.. Empresa 

que oferece serviço de transporte de carga tem de responder pelos 

danos causados aos equipamentos durante o percurso da mudança, de 

acordo com o artigo 733 do Código Civil. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Verifica-se, portanto, que o 

transtorno sofrido pelo reclamante decorreu da negligência da 

demandada, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços 

prestados. Contudo, embora a conduta da parte ré tenha provocado 

transtornos à parte autora, não restou demonstrada a aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, de forma que esta 

pretensão deve ser julgada improcedente. DIANTE DO EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA EM PARTE da pretensão formulada na inicial para o fim 

de CONDENAR o reclamado pagar ao reclamante, a título de danos 

materiais o valor de R$ 24.036,27 (vinte e quatro mil, trinta e seis reais e 

vinte e sete centavos), devidamente corrigidos desde a data do evento, a 

título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC), contados a partir da citação nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil; e julgar improcedente o pedido de 

indenização por dano moral. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA MARA DINIZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALHAS ROCHA -ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003250-75.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JHESSICA MARA DINIZ LIMA 

REQUERIDO: CALHAS ROCHA -ME Vistos etc. Autorizada pelo disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. Pois bem. 

Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a 

produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, 

patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II, do CPC. A reclamante alega que em maio de 2017 seu marido e a 

reclamada acertaram serviço de calhas, cobertura da residência e o 

contra rufos, pelo valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

Declara a reclamante que o serviço de calhas e contra rufos começaram a 

apresentar defeitos, vindo a molhar a casa e os móveis, alega a 

reclamante que a calha que foi instalada no closet foi instalada de maneira 

incorreta o que gerou empoçamento de água no forro de gesso da casa, 

precisando que a reclamante contratasse outro profissional para efetuar o 

reparo que cobrou 700,00 ( setecentos reais) Razão pela qual a 

reclamante requer indenização pelos danos materiais suportados, em 

razão da falha na prestação de serviço do reclamado. No caso, trata-se 

de Reclamação, que vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, 19 

e 21 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que consagra 

a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e 

prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por defeitos/vícios ou 

falha na prestação de serviços, relativos aos produtos e serviços. 

Portando rejeito a preliminar suscitada. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada. Assim, a condenação do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) para que possa ser ressarcido o consumidor do custeio 

de outro profissional para a correção do serviço e pagamento do reparo 

dos moveis planejados. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, 

para: Condenar o reclamado, a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a título de por danos materiais, 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CASTEDO DA LUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000227-87.2019.8.11.0013. INTERESSADO: FERNANDO CASTEDO DA 

LUZ REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta à reclamação para julgamento 

antecipado. Cuida-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais. Narra o reclamante, que adquiriu uma motocicleta Honda 

BROS NXR 160 ESD cor vermelha, com placa QBN-2074, Chassi N. 

9C2KD0800FR026502, ao procurar o Detran para pagamento do 

licenciamento do veículo, foi informado que havia um impedimento 

administrativo, do tipo bloqueio, por acidente de trânsito com avarias de 
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média monta, para a surpresa do reclamante, que para a liberar o veículo 

precisou pagar uma taxa no valor de R$ 132,36 (cento e trinta e dois reais 

e trinta e seis centavos). Alega o reclamante que em seguida, posto que 

não havia sofrido nenhum acidente de trânsito e sua motocicleta estava 

em perfeitas condições de uso, procurou a delegacia de polícia e junto a 

Polícia Rodoviária Federal descobriram que um veículo com as mesmas 

características (modelo, cor, placa) estava apreendido na delegacia de 

Jangada-MT após ter se envolvido em um acidente de trânsito no mesmo 

município, constatando dessa forma que o veículo apreendido em Jangada 

tratava-se de um clone. Em sede de contestação a autarquia informou que 

a constatação de clonagem veicular junto ao DETRAN-MT necessita de 

procedimento administrativo próprio, desenvolvido para verificar a 

procedência de reclamação feita por proprietário de veículo. Compulsando 

os autos em analise aos documentos acostados, resta demostrado a 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Bem como o boletim de 

ocorrência da policia rodoviária federal onde se pode constar na narrativa 

que a moto apreendida na cidade de Jangada-Mt, apresentava 

modificações diferentes do consultado pela placa, bem como alteração de 

sinal identificador de veiculo automotor, tratando-se de clonagem, 

conforme resta comprovado nos Ids. 17734504 e 17734502. No que 

concerne ao dano moral, não existe, pois o mero aborrecimento sofrido 

pelo autor é incapaz de afetar seu de forma intensa sua psique, não 

sendo passível de causar sofrimento extremo a ponto de gerar o dever de 

indenizar. Quanto ao dano material, tendo em vista os prejuízos 

comprovados pelo reclamante, ante valor da multa cobrada de uma 

motocicleta que teve a placa clonada fixo o valor de R$132,36 (cento e 

trinta e dois reais e trinta e seis centavos) Diante do breve exposto, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar ao autor a titulo de danos materiais o valor R$ R$ 

132,36 (cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) acrescido de 

correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BECAVELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001383-13.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELIZANGELA BECAVELO 

RODRIGUES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos... Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE URGÊNCIA 

proposta por ELIZANGELA BECAVELO RODRIGUES em desfavor de 

AVON COSMÉTICOS LTDA. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR Entendo pelo acolhimento da preliminar de inaplicabilidade 

do CDC, uma vez que a parte reclamante não se enquadra no conceito de 

“destinatário final” dos produtos fornecidos pela reclamada. Nesse 

sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AVON. 

RELAÇÃO COM A EMPRESA QUE NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. 

Mantendo a autora relação comercial com a ré, não há falar em aplicação 

do CDC. Confessando a autora que deve à requerida, não há falar em 

repetição de valores indevidamente pagos. Alegação de que o débito é 

menor que vem desacompanhada de qualquer embasamento, sequer 

argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). MÉRITO Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida pois efetuou o pagamento do débito 

em 08/11/2018, com faz prova os anexos dos comprovantes de 

pagamento. Relata ainda que em 26/03/219, ao tentar efetuar a compra de 

um celular, descobriu que seu nome estava negativado pela reclamada, 

decorrente ao boleto que fora pago. Ocorre que, embora tenha negado a 

negativação da reclamante, a reclamada não comprovou o alegado, 

deixando de juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de 

suas alegações. Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e 

sem cautela dos dados da autora, sem confirmar a veracidade das 

informações, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, , e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia da 

requerida. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para 

a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para: 1) 

DETERMINAR que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito SCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa em caso de descumprimento, e para declarar 

inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. 2) CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida 

pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u i z  L e i g o 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))
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Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002533-29.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDIANA FERREIRA DA 

SILVA POQUIVIQUI REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA. Vistos... 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE URGÊNCIA proposta por CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA 

POQUIVIQUI em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Entendo pelo acolhimento da 

preliminar de inaplicabilidade do CDC, uma vez que a parte reclamante não 

se enquadra no conceito de “destinatário final” dos produtos fornecidos 

pela reclamada. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO COM A EMPRESA QUE NÃO É DE 

CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA 

COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. Mantendo a autora relação comercial com a 

ré, não há falar em aplicação do CDC. Confessando a autora que deve à 

requerida, não há falar em repetição de valores indevidamente pagos. 

Alegação de que o débito é menor que vem desacompanhada de qualquer 

embasamento, sequer argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). MÉRITO 

Alega a reclamante que adquiriu da reclamada R$365,88 (trezentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) em produtos para a 

revenda, produtos esses que não chegaram, e nem recebeu fatura 

alguma do referido pedido. Aduz ainda que mesmo o pedindo não vindo, e 

sem emitir fatura, a reclamada incluiu sue nome no SPC/SERASA. Ocorre 

que, embora tenha negado a negativação da reclamante, a reclamada 

juntou aos autos o sistema interno que consta debito em aberto da 

reclamante, e quanto ao não recebimento da mercadoria alega que no 

sistema não recebeu reclamação alguma quanto ao fato da reclamante 

não ter recebido a mercadoria. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o 

exposto, opino pela: IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e extinção do 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a tutela deferia no id. 22412374 Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juiz Leigo 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEBEL NASCIMENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002359-20.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GEISEBEL NASCIMENTO DE 

MORAES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos... Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GEISEBEL NASCIMENTO 

DE MORAES em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Entendo pelo acolhimento da 

preliminar de inaplicabilidade do CDC, uma vez que a parte reclamante não 

se enquadra no conceito de “destinatário final” dos produtos fornecidos 

pela reclamada. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO COM A EMPRESA QUE NÃO É DE 

CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA 

COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. Mantendo a autora relação comercial com a 

ré, não há falar em aplicação do CDC. Confessando a autora que deve à 

requerida, não há falar em repetição de valores indevidamente pagos. 

Alegação de que o débito é menor que vem desacompanhada de qualquer 

embasamento, sequer argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). MÉRITO 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida, trazendo aos 

autos provas suficiente para declarar a inexistência do debito. No entanto, 

não há restrição em seu nome, quanto a referida divida, portanto é 

necessário a comprovação de danos , como inscrição em cadastro de 

inadimplentes, protesto ou publicidade negativa perante a comunidade, 

para que se possa requerer responsabilização por danos morais. A 

cobrança por dívida já paga não é motivo suficiente para pleitear 

indenização por danos morais pois a cobrança não gerou negativação por 

inadimplência, ajuizamento de ação regressiva ou cobrança vexatória. 

Pela jurisprudência, o caso configura um quadro de aborrecimento comum 

à vida em sociedade, sem justificativas para receber indenização. Por isso 

acolho o pedido de declaração da inexistência do débito, que já foi 

reconhecido pela recamada com sendo carta de cobrança enviada de 

forma indevida. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para: 

DECLARO inexistente os débitos no valor de R$ 174,61 (cento e setenta e 

quatro reais e sessenta e um centavos), referente a campanha nº 09. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEBEL NASCIMENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002359-20.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GEISEBEL NASCIMENTO DE 

MORAES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos... Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GEISEBEL NASCIMENTO 

DE MORAES em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Entendo pelo acolhimento da 

preliminar de inaplicabilidade do CDC, uma vez que a parte reclamante não 

se enquadra no conceito de “destinatário final” dos produtos fornecidos 

pela reclamada. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO COM A EMPRESA QUE NÃO É DE 

CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA 

COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. Mantendo a autora relação comercial com a 

ré, não há falar em aplicação do CDC. Confessando a autora que deve à 

requerida, não há falar em repetição de valores indevidamente pagos. 

Alegação de que o débito é menor que vem desacompanhada de qualquer 

embasamento, sequer argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). MÉRITO 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida, trazendo aos 

autos provas suficiente para declarar a inexistência do debito. No entanto, 

não há restrição em seu nome, quanto a referida divida, portanto é 

necessário a comprovação de danos , como inscrição em cadastro de 

inadimplentes, protesto ou publicidade negativa perante a comunidade, 

para que se possa requerer responsabilização por danos morais. A 

cobrança por dívida já paga não é motivo suficiente para pleitear 

indenização por danos morais pois a cobrança não gerou negativação por 

inadimplência, ajuizamento de ação regressiva ou cobrança vexatória. 

Pela jurisprudência, o caso configura um quadro de aborrecimento comum 

à vida em sociedade, sem justificativas para receber indenização. Por isso 

acolho o pedido de declaração da inexistência do débito, que já foi 

reconhecido pela recamada com sendo carta de cobrança enviada de 

forma indevida. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para: 

DECLARO inexistente os débitos no valor de R$ 174,61 (cento e setenta e 

quatro reais e sessenta e um centavos), referente a campanha nº 09. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEIS SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL VIOTTO MARTINS OAB - PR75614 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001989-41.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DEIS SILVA MACEDO 

REQUERIDO: ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 

Vistos... Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS 

DANOS promovida por DEIS SILVA MACEDO em face de ENTREMARES 

APARTHOTEIS E TURISMO LTDA-EPP. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. MÉRITO Noticia o reclamante que no dia 25/02/2019, 

adquiriu um titulo de sócio vitalício da reclamada, se comprometendo a 

pagar o valor de R$ 2.982,00 ( dois mil novecentos e oitenta e dois reais) a 

ser pago em 6 parcelas fixas sendo uma entrada, mais cinco vezes de 

R$497,00. Acordaram as partes a forma de pagamento através da 

emissão de folhas de cheque pós datado, tendo os vencimentos fixados 

para todo dia 20, sendo o primeiro para dia 20 de março e o ultimo para dia 

20 de agosto. Alega o reclamante que a reclamada descumpriu com o que 

fora acordado, sendo o segundo cheque emitido de numero 850430 

creditado na conta do autor no dia 18/04/2019, ocorre que nesta data não 

havia provisão de fundos na conta, o que resultou na devolução do 

referido cheque, no entanto a reclamada não representou o cheque então 

devolvido, e apresentou para saque no dia 22/04/2019, o cheque 850431, 

que venceria em 20/05/2019 sendo efetuado saque normalmente. No 

entanto o cheque devolvido ocasionou a segunda devolução, situação que 

causou prejuízos ao reclamante, inclusive a inclusão do seu nome no 

cadastro de emitentes cheques sem fundos CCF, além do SPC. Por tais 

motivos o reclamante requer a rescisão do contrato e indenização por 

danos morais. Já a reclamada alega que o reclamante não respeitou o 

contrato que firmou com a mesma, pois houve contrato firmado entre as 

partes, descrito a contrapartida que o reclamante seria a realização dos 

pagamentos para aquisição do titulo. Alega ainda que o cheque é ordem 

de pagamento a vista e que deve ser pago no momento de sua 

apresentação ao banco sacado. Pois bem. Se o emitente do cheque o 

pré-datar com a concordância do credor e este não respeitar a data 

pactuada e apresentar o cheque ao Banco, fere a boa fé objetiva que 

deve nortear as relações jurídicas, viola o agir que se espera entre os 

celebrantes do negócio jurídico por desrespeito ao que fora acordado. Em 

relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a súmula nº. 

370 refletindo seu entendimento predominante, nos seguintes termos: 

“Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque 

pré-datado” Dessa forma, é cabível a indenização por dano moral para o 

emitente do cheque quando o mesmo é depositado antes da data 

combinada e devolvido sem provisão de fundos ou sua compensação faz 

com que outros cheques ou obrigações vencidas fiquem inadimplidas 

devido à compensação antecipada do cheque, pois nestes casos, 

segundo entendimento do STJ, o dano moral é presumido. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido para: a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso firmado 

entre as partes; b) CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante, de 

forma imediata, o valor de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro 

reais), os custos da retirada do nome da Autora dos órgãos de proteção 

de crédito, a imediata devolução dos cheques emitidos em seu favor, sob 

pena de multa diária, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir 

do efetivo prejuízo e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. c) 

CONDENAR titulo de danos morais a reclamada no valor de R$ 

5.000,00(cinco mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001961-73.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ BRUGNHAGO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por LUIZ BRUGNHAGO contra BANCO PAN S.A. Alega o 

reclamante que que é cliente do reclamado e que firmou 02 contratos de 

adesão a empréstimo consignado ao beneficio previdenciário INSS, sendo 

os contratos 306971032 e 306722410-9. Os valores descontados pelo 

INSS, responsável por reter os valores correspondentes ao pagamento 

das prestações ao reclamado. Aduz o reclamante que após ser 

descontado os valores atinentes ao empréstimo, o reclamado busca o 

recebimento das mesmas parcelas, chegando a encaminhar ao reclamante 

2 boletos com valor de R$21.392,63, e o outro de R$ 2.549,10, referente a 

parcelas já descontadas pelo INSS e repassada ao reclamado. Relata o 

reclamante que apesar de constantes solicitações, o reclamado se nega a 

dar baixa dos débitos, por tais motivos o reclamante requer indenização 

por danos morais e materiais. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação, está restou infrutífera. Em contestação, a promovida junta 

vários documentos como: protocolo de atendimento, demonstrativo de 

operação e demais documentos comprobatórios. Alega a reclamada que 

as parcelas 20 a 39 foram estornados em 13/02/2019, por motivo de 

beneficio suspenso e contrato 30672241-9 as parcelas 20 a38 foram 

estornada na mesma data por motivo de beneficio suspenso. Aduz a 

reclamada que os pagamentos destes períodos não foram recebidos pelo 

banco, conforme se pode verificar pelo demonstrativo de operação, e por 

tais motivos o reclamado passou a realizar cobranças, alega o reclamado 

que o reclamante tem pleno conhecimento dos estornos ocorridos, 

conforme protocolo de atendimento 4028929, onde o mesmo relatou o 

ocorrido. Impugnação juntada nos autos, o reclamante deixou de juntar 

provas, e impugnar os fatos relatados em contestação pelo reclamado. É o 

relatório. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho 

eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de forma 

segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. MÉRITO. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. 

A Reclamada tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua 

realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em comento, verifica-se que 

a Reclamada juntou protocolo de atendimento, demonstrativo de operação 

e demais documentos comprobatórios. Através de análise minuciosa dos 

autos fica evidente a RELAÇÃO CONTRATUAL LEGITIMA entre as partes, 

não restando comprovado o dano alegado na inicial. Não comprovado o 

pagamento do débito tenho que a cobrança é devida, com fundamento em 

empréstimo realizado. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado 

por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: 

"Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da 

subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que 

repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os 

aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da 

consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em 

que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).” Antônio 

Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), 

completa dizendo que: "O mero incômodo, o enfado e desconforto de 

algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do 

cotidiano não servem para a concessão de indenizações, ainda que o 

ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade da cobrança dos débitos. Assim, inexistem motivos que 

justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que 

a cobrança é devida. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

ante a ausência de negativação indevida, bem como falta de comprovação 

do dano moral sofrido pela parte Reclamante. REVOGO a liminar concedida 

no id.20989296. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação para que se 

produzam os devidos efeitos legais. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001175-29.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DIONES SOUZA DE JESUS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

DIONES SOUZA DE JESUS contra EMBRATEL TVSAT 
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TELECOMUNICAÇÕES S.A. Afirma o reclamante que manteve contrato com 

a reclamada, mas pediu o cancelamento do contrato, e foi gerado uma 

multa por esse cancelamento que ocorreu em 2014. Relata o reclamante 

que só veio a ter conhecimento da negativação em seu nome, ao adquirir 

um produto no crediário no comercio local, e logo após realizou o 

pagamento do débito, no entanto a reclamada ainda não excluiu seu nome 

do cadastro do Serasa. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação, está restou infrutífera. Em contestação a reclamada juntou 

telas de seu sistema no qual comprova que a restrição do nome do 

reclamante já foi dado baixa na data de 07/02/2019, e alega inexistência 

de dano moral. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se ter a 

matéria cunho eminentemente documental, onde as provas juntadas 

permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do MÉRITO. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. A Reclamada tem o 

ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A regra 

insculpida no Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem 

que provar o ordinário, mas sim o extraordinário! Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Pois 

bem. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada juntou telas de 

seu sistema no qual comprova que a restrição do nome do reclamante já 

foi dado baixa na data de 07/02/2019. Através de análise minuciosa dos 

autos fica evidente que o reclamante tinha ciência da divida com a 

reclamada, e que somente após 5 anos ao descobrir a negativação em 

seu nome procurou a reclamada para então negociar a divida . Outrossim, 

é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali 

(Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como morais os 

danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da 

pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como 

tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade 

humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria 

valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da 

consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero 

incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados, não restou comprovado o dano sofrido pelo 

reclamante. Assim, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. DISPOSITIVO Diante de todo 

o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

comprovação do dano moral sofrido pela parte Reclamante. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO 01862683190 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002085-56.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DANIEL SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO 

01862683190 Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 330, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Rejeito o pleito referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. FUNDAMENTO. DECIDO. Relata o Reclamante 

que pactuou em Agosto/2017 com o reclamado a construção de uma 

estrutura metálica no valor de R$ 3.500,00, incluso a mão de obra e todo o 

material, no entanto o reclamado exigiu antecipadamente o valor de R$ 

2.100,00 ( dois mil e cem reais), valor este que foi transferido para a conta 

do reclamado no dia 07/08/2017, ficando estabelecido a conclusão no 

prazo de 15 dias. Alega o reclamante que após 6 meses de espera, o 

mesmo solicitou que o reclamado devolvesse o valor por ele antecipado, 

mas após inúmeras cobranças o reclamado não devolveu o valor. Razão 

pela qual o reclamante requer indenização por danos morais e materiais. 

Em contestação a reclamado não comprovou nenhum fato modificativo do 

direito do autor. Consoante se verifica da análise dos autos resta 

comprovado o direito do autor em reaver o valor pago antecipadamente 

pelo serviço que não se concretizou. Portanto o pedido de dano material, 

entendo devida a restituição do valor pago antecipadamente . Quanto ao 

dano moral, é importante mencionarmos que a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 
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uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão de não atender a 

solicitação administrativa da requerente de forma a não devolver o valor 

pago pelo produto sem ter efetuado o uso do mesmo, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação do reclamado ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar: a) DETERMINAR, a 

restituição do valor pago de 2.100,00 (dois mil e cem reais) 

antecipadamente a titulo de danos materiais, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data; b) 

CONDENAR, o reclamado ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a 

partir desta data; extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002266-57.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar 

Ausência de Extrato Oficial da Negativação. Conforme pode ser 

observado nos autos, a parte autora juntou nos autos extrato particular 

demonstrando a negativação existente em seu nome, sendo 

desnecessária a apresentação de extrato oficial emitido juntos aos órgãos 

de cadastros de inadimplentes. O formalismo excessivo não pode 

obstaculizar acesso à justiça, como direito fundamental que é. Dessa feita, 

resta afastada a preliminar. Pois bem. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca que mude os fatos 

alegados na inicial pelo reclamante. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO 

e, em consequência; 1. DETERMINAR a sustação do protesto referente à 

dívida no valor de R$162,67, vinculada ao CPF n. 474.570.231-00, 

apontada na data de 03/07/2019, instrumento n. 201243, do Livro 782, 

Folhas 57, apresentada pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, devendo ser expedido o competente ofício. 2. CONDENO a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir desse 

arbitramento acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês desde o 

evento danoso. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK MAYKON FLORES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2470 de 2710



Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002699-61.2019.8.11.0013. REQUERENTE: HERIK MAYKON FLORES 

GONCALVES REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS- COBRANÇA INDEVIDA 

proposta por HERIK MAYKON FLORES GONÇALVES contra ACE 

SEGURADORA S.A por cobrança indevida referente a serviço não 

contratado. Em contestação, a promovida junta documentos probatórios da 

relação contratual alegando, contudo que o reclamante realizou a 

contratação do seguro autorizando, a cobrança do prêmio mediante débito 

em conta. Impugnação anexa nos autos. É o relatório. Compulsando os 

autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente 

deve-se anotar que ao caso presente aplicam-se as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, embora 

não tenha efetivamente contratado com a Reclamada, enquadra-se no 

conceito de consumidor por equiparação, pois foi vítima de fato do 

serviço. E, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Dá analise dos autos verifica-se que o valor discutido 

é devido ante a relação contratual legitima entre as partes, motivo pelo 

qual não há que se falar em restituição. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, 

estamos todos fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve 

ensejar uma reparação, principalmente quando não há qualquer 

comprovação dos danos morais experimentados ou comprovação fática 

dos descontos alegados, nesse quadro, não há ato ilícito e abusivo e, 

muito menos, dano moral. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela IMPROCEDENCIA do pedido inaugural, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002821-74.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ALDECI MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos... 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ALDECI 

MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA De início, a nota de que se faz indisputável a legitimidade 

passiva ad causam do Banco Bradesco Financiamentos S/A, considerado 

para tanto que esta instituição financeira e a Bradesco Vida e Previdência 

S/A figuram como parceiras nas contratações e pertencem ao mesmo 

grupo econômico, a par do que o contrato foi firmado com a instituição 

financeira, constando do instrumento contratual a pactuação do seguro 

prestamista. Por tal motivo, entendo pela rejeição da preliminar. MÉRITO 

Pleiteia a parte autora ação de cobrança por recusa da seguradora em 

realizar o pagamento do seguro prestamista, mesmo após acidente de 

trabalho que culminou em invalidez funcional, ou seja o reclamante não 

está mais apto para o atividade profissional que lhe garante o sustento. As 

partes reclamadas apresentaram suas contestações alegando a 

legalidade da recusa, uma vez que o caso do reclamante seu contrato tem 

por objetivo o pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento 

firmado junto ao estipulante. Fundamentou a decisão na clausula 3.5.4 das 

Condições Gerais da Apólice, em que consta o rol das situações 

consideradas como invalidez permanente total. t) Estão excluídos ainda, 

da cobertura de Incapacidade Física Total e Temporária, os profissionais 

da economia informal, que não sejam profissionais liberais e/ou autônomos 

regulamentados, não tendo, portanto, como comprovar uma atividade 

remunerada regular. u) Lesões causadas por esforços repetitivos (L.E.R.) 

e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (D.O.R.T.). A parte 

autora não apresentou impugnação à contestação. Assim, não vislumbro 

conduta ilícita da reclamada, uma vez que esta, em contestação, 

comprovou a legitimidade da recusa do pagamento. Diante disso, ausentes 

os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever 

de indenizar. Ante o exposto, opino pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR 

arguidas pela reclamada e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001536-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE DE GOIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO CIVIL DAS 
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PESSOAS NATURAIS DE PONTES E LACERDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001536-46.2019.8.11.0013. AUTOR(A): SUZELAINE DE GOIS DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS, 

PROTESTO E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE PONTES E 

LACERDA Vistos, etc. Relatório. Em síntese, pugna a parte Autora por 

cumprimento de obrigação de fazer e indenização por dano moral em 

razão da inépcia e morosidade das requeridas para os procedimentos de 

baixa de protesto de titulo executivo CAD. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No caso concreto, a parte Autora deixou de 

apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações 

quanto ao dano moral sofrido. Em contestação 1º reclamado demonstra 

através de documentos de autorização para cancelamento de protesto 

datado em 03/05/2019. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2º 

RECLAMADO Suscita o 2º reclamado que é parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da presente ação, considerando restou comprovado nos 

autos que o reclamante depende de autorização do 1º reclamado para 

efetuar o cancelamento do protesto. Acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva É obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. Sendo assim, não há que se falar em 

dano moral indenizável. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002024-98.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JOSE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos 

morais. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a 

preliminar de incompetência desse juízo em razão da necessidade de 

perícia, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para 

julgamento da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. 

Fundamento e decido. Pleiteia o Reclamante declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c indenização por danos morais ao argumento nunca 

efetuou o empréstimo objeto do contrato questionado, bem como nunca 

autorizou que terceiros o fizesse tratando-se, evidentemente, de fraude 

cometida por terceiros, sendo objetiva a responsabilidade do banco. O 

Reclamado, em defesa, alega que em 10/04/2018 foi realizada a proposta 

nº 51-829806529/18, que visava a contratação de empréstimo 

consignado, no valor de R$10.006,98, a ser pago em 72 parcelas de 

R$286,06. Alega o reclamado que a referida proposta foi reprovada não 

tendo sido formalizado o negócio, e por consequência não houve 

liberação dos valores ao reclamante, no entanto logo após o cancelamento 

da proposta houve sua imediata exclusão. Aduz o reclamado que não foi 

realizado nenhum desconto no benefício do reclamante. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC. A parte reclamante não acostou nos autos nenhum 

documento que comprovasse a conduta ilícita da parte reclamada, e nem 

que houve os descontos alegados na inicial. Nesse sentido: Do mesmo 

modo, não merece procedência o pedido de condenação do Reclamado 

por danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita do 

Reclamado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante. Submeto 

o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MEDEIROS VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SENILTON VICENTE DE SOUZA OAB - MT0004744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000262-47.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JOSE MEDEIROS VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. Relatório. Em 

síntese, a parte Autora pugna Ação de cobrança de reajustes concedidos 

no mês de julho, acumulando perdas que devem ser calculadas ano a ano, 

segundo os reajustes concedidos à categoria municipal. Alega o 

reclamante que faz aniversário no dia 01 (primeiro) de maio, nessa 

condição, acumula diferenças salariais não pagas relativas aos anos 

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Requer o reclamante haver o 

pagamento dos resíduos salariais não pagos ao autor, acumulados, cujo 

cálculo atualizado monta em R$ 9.984,34 (nove mil, novecentos e oitenta e 

quatro reais e trinta e quatro centavos). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL Em 

analise dos autos, verifica-se que o reclamante alega acumular diferenças 

salariais não pagas relativas aos anos 2005, 2006, 2009, 2010, 2011,2012 

e 2013, referente ao pagamento do 13º Salário pago na data de 

aniversário de cada servidor, gerando assim diferenças em razão de 

reajustes não pagos. Diante de tal fato acolho preliminar de prescrição 

quinquenal, vez que a ação foi interposta após expirado o lapso temporal, 

prescrevendo então sua pretensão. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, II do Novo Código de Processo Cível, JULGO EXTINTO com 

resolução de mérito, ante o decurso de tempo necessário para o 
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reconhecimento da prescrição. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000526-64.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIO JOSE RODRIGUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: LIVELO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de Ação de indenização por danos 

materiais c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por MÁRCIO 

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS contra LIVELO S.A objetivando 

restituição de indébito, e indenização por danos morais. Contestando a 

inicial a Reclamada alega ausência de responsabilidade, pois o 

cancelamento do voo foi feito pela Gol, alega ainda ser apenas uma 

plataforma de programa de recompensas. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Insta inicialmente salientar que a 

referida relação está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo ser analisada com supedâneo nos princípios que regem referido 

diploma legal. Vê-se dos autos que a pretensão do Autor merece guarida. 

Pretende o Autor ser restituído de valor pago a titulo da passagem que 

teve que comprar durante sua viagem de volta para Cuiabá , ao qual havia 

adquirido voucher da empresa reclamada, sendo enviado só o voucher de 

ida, o de volta foi surpreendido com o cancelamento em função do não 

envio do referido voucher de volta, sendo enviado para o reclamante 

voucher antigo, e só vindo a enviar o voucher correto após o checkin . 

Aduz o reclamante que por não ter o problema sido solucionado, teve que 

adquirir nova passagem no valor de R$ 1.935,72 (mil, novecentos e trinta e 

cinco reais e setenta e dois centavos) Contestando a inicial o Réu não 

carreou aos autos documentos que comprovam a as teses expostas, 

como a questão da falta de regulamentação da pista em questão, ônus 

que lhe incumbia. Assim, tem-se que o Réu não se desincumbiu do seu 

ônus probatório, de modo que diante dos documentos carreados aos 

autos pelo Autor há que se reconhecer que a assistência é devida, 

devendo o Réu ser condenado a restituir o valor pela passagem adquirida 

pelo reclamante. No que tange à indenização por danos morais vê-se que 

deve ser deferida. Extrai-se dos autos que o Reclamado não recebeu 

reembolso, nem assistência, sendo tal fato apto à indenização por danos 

morais. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do mesmo Codex dispõe: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato 

ilícito cometido pelo Réu, surge o seu dever de indenizar. Assim, provada 

a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, 

incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código 

Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, e em consequência: 1) CONDENO a parte Ré a ressarcir o 

valor da passagem adquirida pelo reclamante que perfaz a quantia de R$ 

1.935,72 (mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), 

cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contado da citação; 2) 

CONDENO o Réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, 

ambos contados da data da publicação, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002350-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JADIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002350-58.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JADIO DE JESUS REQUERIDO: 

OI S.A Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por dano moral proposta por Jadio de Jesus em face Oi S/A, 

em razão de falha na prestação de serviço. Fundamento. Decido. Pois 

bem. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores 

para a produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, 

patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II, do CPC. O reclamante alega que fez adesão a plano ofertado pela 

reclamada, sendo ofertado ao reclamante o pacote oi móvel, sendo mais 

vantajoso para o reclamante ele aderiu ao plano, alega que a linha móvel 

que o autor recebeu da reclamada nunca permitiu que o reclamante 

recebesse ligações, além de que as ligações para o número do reclamante 

nunca chegaram até ele, pois são direcionadas para outro usuário. Alega 

ainda o reclamante que a reclamada tem efetuado cobranças ilegais de 

taxas sendo debito diversos, outros serviços de terceiros e outros 

serviços. Contudo, mesmo após diversas tentativas de solucionar o 

problema não obteve êxito. PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – 
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NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange a preliminar de incompetência em 

razão da matéria, entendo que não deve prosperar, uma vez que o 

conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. 

Rejeito a preliminar suscitada. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NO QUE 

TANGE A ARRECADAÇÃO DE TERCEIROS. Quanto à legitimidade de parte, 

esta consiste na demonstração de que as partes que estão em juízo são 

os titulares do direito e deveres pleiteado, ou seja, que o autor é a pessoa 

que pode fazer pedidos, e que o réu é a pessoa que, uma vez condenado, 

terá obrigação de quitá-los. No caso em tela restou demostrado que a 

reclamada não possui vinculo algum quanto a cobrança arrecadação de 

terceiro, questionada pelo reclamante, pois não é serviço prestado pela 

empresa reclamada. Portando acolho a preliminar suscitada. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada passou a 

realizar cobranças de serviços adicionais não contratado pelo requerente. 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a reclamada a pagar a 

parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002943-87.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DALVINA APARECIDA ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

proposta por DALVINA APARECIDA ALVES em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Fundamento e decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Do Mérito Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à Reclamação 

formulada pela Reclamante, visando declaração de inexistência de débito 

e reparação por danos morais. A parte Reclamada alega em sede de 

contestação que é legitima a cobrança da fatura de recuperação de 

consumo, alegando também a reclamada que havia irregularidade interna 

no medidor da reclamante, que pode ser comprovada pela aferição do 

medidor, que foi reprovado. Dessa forma, a cobrança é devida e pode 

resultar em negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, contudo. Em relação ao dano moral, não há nos autos nenhum 

documento que demonstre tal dano, não podendo ensejar indenização. No 

que tange ao pedido contraposto, entendo que merece acolhimento, visto 

que restou comprovado nos autos que houve adulteração externa no 

medidor. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR 

a parte autora a pagar a Reclamada o valor R$ 8.338,93(oito mil trezentos 

e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. REVOGO a tutela deferia no Id. 23459745. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J FARIAS DE F JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002352-28.2019.8.11.0013. REQUERENTE: J FARIAS DE F JUNIOR - ME 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por J FARIAS DE JUNIOR –ME em desfavor de OI S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a cobrança indevida realizada pela 

reclamada. A Reclamada alega em sua defesa que o valor cobrado 

trata-se de multa contratual por cancelamento anterior ao período de 

vigência do contrato, ao qual o reclamante tinha conhecimento. Analisando 

detidamente os autos do processo, verifico que a parte reclamada, em 

contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos que 

demonstram a relação contratual referente ao serviço solicitado pelo 

reclamante. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a legitimidade da 

cobrança referente a multa contratual, do qual o reclamante aderiu e antes 

que terminasse o prazo de 24 meses, o reclamante solicitou o 

cancelamento, dando ensejo a quebra de contrato que por sua vez aplicou 

a multa de fidelização, do qual o autor tinha conhecimento. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002517-75.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SONIA APARECIDA PEREIRA 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar 

inaudita altera pars c/c reparação por danos morais, proposta por SONIA 

APARECIDA PEREIRA em face de CAB PONTES E LACERDA LTDA diante 

de suposta cobrança indevida. Fundamento e decido. Aduz a reclamante, 

que em 11 de julho de 2019, ligou para a reclamada para saber se havia 

algum débito em seu nome e para sua surpresa a atendente lhe informou 

que existia um débito de quase 9.000,00 (nove mil reais) de água em seu 

nome. Alega a reclamante que se dirigiu até a empresa da reclamada, 

onde lá a atendente imprimiu um relatório de débito em nome da reclamante 

no valor de 8.113,43 (oito mil cento e treze reais e quarenta e três 

Centavos), e ao verificar o endereço a reclamante contatou que o 

endereço não era o de onde residia, o que foi questionado pela reclamante 

pois a mesma reside no mesmo endereço desde o ano de 2007, e que 

desconhecia o endereço onde consta a divida. Sendo assim, a parte 

Reclamante pleiteia a procedência dos pedidos. No mérito, a reclamada 

afirma que tal cobrança é devida, e que está em nome da reclamante. Pois 

bem. Os documentos dos autos são suficientes para demonstrar que a 

reclamante reside na mesma residência desde o ano de 2007, com faz 

prova os documentos acostado na inicial. Ademais, deve se ressaltar a 

inercia da reclamada pois desde o ano de 2008 existe hidrômetro gerando 

divida, e não foi efetuado o corte, sendo facultado as concessionarias de 

água e energia suspender o fornecimento dos serviços, em caso de falta 

de pagamento, se a fatura do cliente estiver com pelo menos 60 dias de 

atraso. Quanto à prescrição: Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou 

o entendimento de que a contraprestação pelos serviços de água e 

esgoto não possui caráter tributário por ter natureza jurídica de tarifa ou 

preço público e que sua prescrição é regida pelo Código Civil. O prazo 

prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do atual 

Código Civil para extinguir a cobrança de valores referentes a tarifas por 

prestação de serviços de abastecimento de água e de coleta de esgotos 

realizados pela autarquia municipal. No entanto, encontra –se prescrito o 

direito da reclamada. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor 

de R$ 8.113,43 (oito mil cento e treze reais e quarenta e três Centavos), e 

ainda, a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento à 

parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao 

mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º do CTN, contados da citação, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-61.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZETE JOSE PESCADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON WEBSTER TEIXEIRA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010583-61.2015.8.11.0013. REQUERENTE: EDIZETE JOSE PESCADA 

REQUERIDO: EVERTON WEBSTER TEIXEIRA BARROS Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, via de consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência 

outrora deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 20 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoas a serem intimada(s): CARLOS HENRIQUE DA SILVA, Cpf: 

04158213126, Rg: 2306877-9, Filiação: Francisco Gonçalves da Silva e 

Maria José da Silva, data de nascimento: 18.02.2000, brasileiro, natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), Telefone 9978-9284. atualmente em local incerto e 

não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. . Sentença: Diante do exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a interdição do 

requerido CARLOS HENRIQUE DA SILVA, DECLARANDO-O relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, III, do Código Civil 2002, e, de acordo com o artigo 1.775, § 3º do 

mesmo Codex, lhe nomeando curadora a requerente, SOLANGE PEREIRA 

DA SILVA, que deverá prestar compromisso no prazo de cinco dias art. 

759 do NCPC.Registre-se que o curador não poderá por qualquer modo 

alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, 

pertencentes ao interditado, sem prévia autorização judicial.Por igual 

razão, os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar 

do interditado.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código 

de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 vezes, com 

intervalo de dez dias.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

expeça-se certidão e entregue cópia da sentença à parte interessada. 

Observe o cartório o que determina o artigo 93 da Lei nº 6.015/73.Após a 

inscrição, intime-se a curadora para assinar o Termo de Compromisso, no 

qual constarão as restrições supramencionadas.Oficie-se ao Juiz Eleitoral 

informando a condição de interditado do requerido.Cumpridas as 

determinações, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 08 de julho de 2019.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de 

Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete 

Souza Reis, digitei.

Poxoréu, 12 de agosto de 2019 Luciana Nigro Antiga Gestora Judiciário

 

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001058-35.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA ZAVAREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001058-35.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

IRMA ZAVAREZE RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido 

de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por Maria Severo Bonfim 

Cardoso, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural e, subsidiariamente, pela aposentadoria híbrida. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que a 

requerente não juntou documento de identificação pessoal (RG e CPF). 

Diante do exposto, com fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob pena de 

indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntado cópia da RG e CPF. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-20.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO MANGIALARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001059-20.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ANTONIO PAULO MANGIALARDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ANTONIO PAULO 

MANGIALARDO, em face do INSS, pugnando pela concessão de 

aposentadoria por idade rural. De elementar conhecimento que as petições 

iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do 

novel Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Da análise dos documentos acostados com a inicial, 

observa-se que o requerente não juntou documento de identificação 

pessoal (RG e CPF). Diante do exposto, com fulcro no art. 321, caput do 

CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntado cópia da RG e CPF. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-72.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA GARCIA DELMONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

CESAR DAIA SILVA OAB - MG163041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001062-72.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ZILDA GARCIA DELMONDES RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de ação para 
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restabelecimento de Benefício assistencial de prestação continuada 

(LOAS), proposta por ZILDA GARCIA DELMONDES, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, alegando em síntese ser pessoa com deficiência e não 

conseguir prover seu sustento e nem de tê-lo provido por sua família. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

o regular processamento do feito, alguns requisitos de validade devem ser 

demonstrados de pronto pela parte autora. São os chamados 

pressupostos processuais. Dentre esses pressupostos, a capacidade 

postulatória é condição indispensável para a admissibilidade e recebimento 

da ação. Tem capacidade postulatória (ou capacidade para postular em 

juízo) toda pessoa que se encontre no pleno exercício dos seus direitos 

(art. 70 do CPC/15). No caso das pessoas incapazes para os atos da vida 

civil, é imprescindível a representação ou assistência, nos termos do art. 

71 do CPC/15, a depender de ser a incapacidade total ou parcial, 

respectivamente. Pois bem. Narra a inicial que a requerente é interditada, 

eis que portadora de deficiência mental e intelectual, condição que lhe 

gera incapacidade para os atos da vida civil. Com efeito, carece de 

capacidade para estar em juízo, razão pela qual deve ser representada ou 

assistida por seus pais, tutor ou curador. Com efeito, faz-se necessária a 

emenda da petição inicial. Com fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob 

pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a parte autora, por meio 

do advogado constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

regularização do polo ativo da ação, bem como para juntar aos autos a 

decisão que reconheceu a incapacidade e nomeou curador provisório ou 

definitivo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001048-88.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE OLIVEIRA ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - 032.566.761-62 (PROCURADOR)

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001048-88.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ELENICE OLIVEIRA ALVES SILVA PROCURADOR: PATRICIA SILVA 

SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de 

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta por ELENICE OLIVEIRA ALVES SILVA, em face do INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em que se alega, em síntese, 

que a parte autora preenche os requisitos para a obtenção do benefício 

pretendido. Em que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15, 

relativamente à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência 

da pessoa física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, 

determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso dos autos, a parte autora juntou a mencionada 

declaração, sem, contudo, apresentar quaisquer fatos e documentos que 

demonstrem a sua incapacidade financeira para arcar com as custas do 

processo. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente. 

Com fulcro no art. 321, caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar a 

alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas 

processuais, servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias das 

últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados de contas bancárias para comprovação da renda mensal 

auferida (sobretudo quando não houver outros meios de comprovar renda 

e despesas), contas de consumo habitual do lar (como água e luz), 

matrícula do imóvel em que reside, etc. Decorrido o prazo, RETORNEM os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001018-53.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE SOUZA TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001018-53.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: NAIR DE SOUZA TUNES Vistos. Em que pese a previsão 

contida no art. 99, § 3º do CPC/15, relativamente à presunção de 

veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, a 

Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem qualquer 

ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Destarte, sob 

pena de usurpação da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento 

Jurídico brasileiro, que tem na Constituição Federal sua norma superior, à 

qual todas as demais normas devem observância, a comprovação da 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais consentânea 

com a ordem constitucional vigente. Com efeito, à luz do art. 321, caput do 

CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada incapacidade de 

arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, servindo para 

tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas declarações de 

imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de contas 

bancárias para comprovação da renda mensal auferida, contas de 

consumo habitual do lar (como água e luz), etc. Decorrido o prazo, 

RETORNEM os autos conclusos. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada 

no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001090-40.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALMEIDA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001090-40.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: MARIA JOSE ALMEIDA DE VASCONCELOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de auxilio doença e 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela 

provisória de urgência, ajuizada por NOÉ DOS SANTOS RODRIGUES, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, 

em suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. De elementar conhecimento 

que as petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos 
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arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de que o 

magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o 

impulso necessário, de modo a formar a lide. Analisando-se os 

documentos acostados com a inicial, observo que a parte autora não 

apresentou qualquer documento hábil à comprovação da condição de 

segurado, como determina o arts. 319, VI e . 320 c/c 373, I do CPC/15. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob pena de 

indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando aos autos os 

documentos de que pretende se valer para comprovar a condição de 

segurada da Previdência Social. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada 

no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000999-47.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000999-47.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: VALERIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por VALÉRIA SIQUEIRA DOS SANTOS, em face 

do INSS, pugnando pela concessão de auxílio reclusão. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da análise dos documentos 

acostados com a inicial, observa-se que (1) a requerente alega ser 

cônjuge do detento, no entanto, não trouxe aos autos a respectiva 

certidão de casamento; (2) os relatórios do CNIS não informam até que 

momento o segurado esteve trabalhando, e também não se juntou cópia da 

CTPS, de forma que não há como concluir pelo preenchimento do requisito 

da carência, da condição de segurado e renda no momento da prisão; (3) 

o valor da causa não corresponde, conforme determina o art. 292, VI, §§ 

1º e 2º, à soma dos valores vencidos com as 12 prestações vincendas; 

(4) da narração dos fatos e da fundamentação apresentada não se afere 

com clareza se a parte pleiteia o recebimento do auxílio reclusão desde a 

última prisão (2019) ou da prisão supostamente ocorrida nos idos de 2014, 

como faz menção no corpo da fundamentação. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da 

petição inicial, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial (nos termos da fundamentação supra) para 

(a) juntar aos autos os documentos faltantes (conforme fundamentação 

supra), (b) retificar o valor da causa e (c) esclarecer com precisão a data 

inicial a partir da qual entende devido o benefício. Caso entenda que o 

mesmo é devido o benefício desde 2014 (como pareceu alegar na 

fundamentação), que adeque a petição inicial para explicitar os fatos e 

fundamentos jurídicos de tal pedido, juntando os documentos aptos a 

fazerem prova do aduzido. Consigne-se no termo de intimação cabe à 

parte autora apresentar, juntamente com o petitório inaugural, os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 c/c art. 373, I 

do CPC/2015). Com efeito, no caso em espécie, deve juntar os 

documentos que fazem prova dos requisitos do benefício pretendido ou 

diligenciar para a obtenção dos mesmos quando não for possível a 

imediata apresentação. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001023-75.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALDOIR RUPPEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERT DUAN SILVA RUPPEL (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001023-75.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ALDOIR RUPPEL RÉU: ALBERT DUAN SILVA RUPPEL Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por ALDOIR RUPPEL, em face de ALBERT DUAN 

SILVA RUPPEL, representado por sua genitora JÉSSICA PATRÍCIA 

MARTINS DA SILVA. Alega, em síntese, que fora homologado acordo 

extrajudicial em que se pactuou que o requerente pagaria, a título de 

pensão para seu filho, acima discriminado, o valor correspondente a 51% 

do salário mínimo. No entanto, em razão do delicado quadro de saúde em 

que se encontra, suas despesas foram majoradas substancialmente, de 

forma que a quantia acordada se tornou de difícil adimplemento. Requer, 

ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para redução da 

pensão para 30% do salário mínimo vigente. De elementar conhecimento 

que as petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos 

arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de que o 

magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o 

impulso necessário, de modo a formar a lide. No caso vertente, para a 

análise do pedido de urgência é indispensável que o requerente apresente 

informações relativas à sua renda mensal, bem como sobre a situação 

sócio econômica atual da alimentanda e sua genitora, à luz do disposto no 

art. 1.699 do Código Civil. Destarte, com fulcro no art. 321, caput do 

CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL 

para (a) juntar aos autos documentos que comprovem a sua renda mensal 

atual; (b) informar e juntar as provas possíveis da atual ocupação da 

genitora, sua renda mensal e quaisquer outros documentos que viabilizem 

a análise da situação socioeconômica do alimentado; (b) informar se o 

requerente tem condições de comparecer a este juízo para a realização 

de audiência de conciliação e mediação; (c) retificar o valor da causa para 

fazer constar o valor correspondente à soma de 12 parcelas mensais, 

considerada a quantia proposta (art. 292, III). Apresentada a resposta com 

a juntada dos documentos acima, remetam os autos ao MP para parecer 

em 05 (cinco) dias, haja vista a condição de saúde do requerente. Após, 

retornem imediatamente para análise da providência de urgência. 

CONSIGNE-SE no termo de intimação que cabe à parte autora apresentar, 

juntamente com o petitório inaugural, os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 c/c art. 373, I do CPC/2015). Com efeito, no 

caso em espécie, deve juntar os documentos que fazem prova dos 

requisitos para a revisão do valor a ser pago a título de alimentos e que 

estejam em seu poder, sobretudo quando se pretende a obtenção de 

tutela provisória de urgência liminarmente. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001009-91.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
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proposta por VALÉRIA SIQUEIRA DOS SANTOS, em face do INSS, 

pugnando pela concessão de auxílio reclusão. De elementar conhecimento 

que as petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos 

arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de que o 

magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o 

impulso necessário, de modo a formar a lide. Da análise dos documentos 

acostados com a inicial, observa-se que (1) a requerente alega ser 

cônjuge do detento, no entanto, não trouxe aos autos a respectiva 

certidão de casamento; (2) os relatórios do CNIS não informam até que 

momento o segurado esteve trabalhando, e também não se juntou cópia da 

CTPS, de forma que não há como concluir pelo preenchimento do requisito 

da carência, da condição de segurado e renda no momento da prisão; (3) 

o valor da causa não corresponde, conforme determina o art. 292, VI, §§ 

1º e 2º, à soma dos valores vencidos com as 12 prestações vincendas; 

(4) da narração dos fatos e da fundamentação apresentada não se afere 

com clareza se a parte pleiteia o recebimento do auxílio reclusão desde a 

última prisão (2019) ou da prisão supostamente ocorrida nos idos de 2014, 

como faz menção no corpo da fundamentação. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da 

petição inicial, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL (nos termos da fundamentação supra) 

para (a) juntar aos autos os documentos faltantes (conforme 

fundamentação supra), (b) retificar o valor da causa e (c) esclarecer com 

precisão a data inicial a partir da qual entende devido o benefício. Caso 

entenda que o mesmo é devido o benefício desde 2014 (como pareceu 

alegar na fundamentação), que adeque a petição inicial para explicitar os 

fatos e fundamentos jurídicos de tal pedido, juntando os documentos aptos 

a fazerem prova do aduzido. CONSIGNE-SE no termo de intimação cabe à 

parte autora apresentar, juntamente com o petitório inaugural, os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 c/c art. 373, I 

do CPC/2015). Com efeito, no caso em espécie, deve juntar os 

documentos que fazem prova dos requisitos do benefício pretendido ou 

diligenciar para a obtenção dos mesmos quando não for possível a 

imediata apresentação. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001052-28.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIOMEDES PACHECO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000-O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001052-28.2019.8.11.0014. 

INVENTARIANTE: MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO AUTOR(A): 

JOSE DIOMEDES PACHECO RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, proposta pelo ESPÓLIO 

DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO, representado pela inventariante, MARIA 

APARECIDA BIANCHIN PACHECO, em face da COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL – BANCO DO BRASIL SEGUROS e do BANCO DO 

BRASIL S.A. Narra a inicial, em síntese, que o de cujos teria firmado junto 

aos requeridos 05 (cinco) contratos de seguro prestamista, sendo o 

primeiro de junho de 2016. As referidas apólices teriam por finalidade 

assegurar ao contratante, em caso de morte, a quitação das dívidas 

contraídas com o Banco do Brasil. Em razão do falecimento do 

contratante, teriam notificado a seguradora, que, no entanto, teria negado 

o pagamento da indenização ao argumento de que, ao contratar o seguro 

o segurado teria deixado de declarar ser portador de doença relacionada 

com o óbito. Requer a parte autora a concessão de tutela provisória de 

urgência para determinar aos requeridos a suspensão da cobrança das 

parcelas vincendas referentes aos contratos de financiamento de 

números 40-02315-X, 40-02560-8, 40-02801-1, 40-02824-0 e 40-0383-0, 

firmados em 13.06.2016, 31.01.2017, 16.10.2017, 08.11.2017 e 

07.11.2018 respectivamente. É o breve relatório. Fundamenta-se. 

Decide-se. Preenchidos os pressupostos dos arts. 319/320, RECEBO a 

petição inicial. Relativamente ao pedido de tutela provisória de urgência, o 

Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restaram demonstrados 

a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a probabilidade do 

direito emerge nos autos, sobretudo, da verossimilhança da narrativa 

apresentada, bem como dos documentos acostados ao caderno 

processual, que revelam que a Seguradora não exigiu exames prévios à 

contratação do seguro, bem como não comprovou a má fé do segurado. 

Tudo isto em explícita afronta a entendimento consolidado do STJ, fixado 

na súmula de n. 609 abaixo transcrita. Súmula 609: A recusa de cobertura 

securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve 

a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração 

de má-fé do segurado Ora, se não houve exame prévio (vez que o 

produto contratado não exige – ID 26727709), é imprescindível a 

comprovação efetiva da má fé do segurado. No ordenamento jurídico 

brasileiro a boa fé é presumida e só pode ser ilidida por prova contrária 

inconteste. A má fé, por outro lado, não se presume, sendo inadmissível a 

sua conclusão apenas com base em indícios ou presunções alegadas 

posteriormente ao óbito. Se a seguradora aceitou a proposta e não 

submeteu o segurado ao exame médico, ainda que tenha havido a suposta 

omissão de informações, o contrato de seguro é plenamente válido até 

que comprovado que a omissão foi maliciosa. Se assim não fosse, ficaria 

a parte contratante, consumidora, ao alvedrio das instituições financeira, 

que poderiam aceitar a contratação, cobrar o prêmio mensal do seguro e, 

somente após o sinistro, investigar o histórico médico do segurado, a fim 

de buscar justificativas para o não pagamento da indenização contratada. 

Neste sentido, vejamos AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES 

GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO 

CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO 

INFORMADA NA CONTRATAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES 

PRÉVIOS POR PARTE DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE 

MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO DO PLANO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o 

conhecimento da violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando as alegações 

que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação 

dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incidência 

da Súmula 284 do STF. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é 

inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou a recusa à 

cobertura de tratamento quando a seguradora não se precaveu mediante 

a realização de exames para admissão do segurado no plano, nem se 

desincumbiu de comprovar a má-fé por parte do adquirente da cobertura" 

(AgRg no AREsp 694.631/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

DJe de 26/2/2016). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

1417648/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 28/06/2019) Além disso, resta sobejamente demonstrado 

o requisito do periculum in mora, uma vez que os contratos segurados 

continuam vigentes e gerando mensalidades de valores nada módicos aos 

postulantes. Ressalte-se, por fim, que a medida de urgência requerida é 

reversível, na medida em que apenas obstará a cobrança das 

mensalidades dos financiamentos segurados, até que seja apurado o 

cabimento ou não da negativa de cobertura. Forte nos fundamentos acima 

consignados: DEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência 

pleiteada para determinar aos requeridos, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL – BANCO DO BRASIL SEGUROS e BANCO DO 

BRASIL S.A, a suspensão imediata da cobrança das mensalidades 

relativas aos contratos segurados até decisão ulterior deste juízo, 

juntando aos autos comprovante das medidas adotadas para tanto, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se no termo de intimação que o não 

cumprimento da medida no prazo acima ou a interrupção do fornecimento 

enseja multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com fulcro no 

art. 139, IV do CPC/15. INTIMEM-SE os requeridos para cumprimento da 
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medida liminar deferida e para que apresentem contestação no prazo de 

15 (quinze) dias (ressalvada a hipótese do art. 229 do CPC/15), fazendo 

constar às advertências legais do artigo 344 do novel Código de Processo 

Civil. Após, CERTIFIQUE-SE o necessário, vindo os autos conclusos para 

ulteriores deliberações, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-52.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001031-52.2019.8.11.0014. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER VISTO, Cuida-se de 

pedido de ação de cobrança ajuizada por DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA DE 

SOUZA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS 

SEGUROS S.A. De elementar conhecimento que, para o recebimento da 

petição inicial, a mesma deve preencher alguns requisitos, de modo que 

poderá ser indeferida nas hipóteses previstas no artigo 330 do CPC. 

Especificamente no tocante às ações de indenização do seguro DPVAT, é 

entendimento assente no TJMT, bem como nos tribunais superiores[1], que 

é necessário prévio requerimento administrativo para todas as demandas 

ajuizadas posteriormente à 03/09/2014, o que não se comprovou no 

presente caso. Ademais, observo da análise dos autos que a parte autora 

alega invalidez permanente, no entanto, não apresenta qualquer 

documento hábil para a prova do deduzido, como determina o arts. 319, VI 

e 320 c/c 373, I do CPC/15. Vale lembrar que os danos pessoais cobertos 

pelo DPVAT compreendem apenas as indenizações por morte, por 

invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares (art. 3º da Lei 6194/74). Noutro ponto, quanto ao 

pedido de gratuidade de justiça, em que pese a previsão contida no art. 

99, § 3º do CPC/15, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, 

determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso dos autos, a parte autora afirma estar 

desempregada, no entanto, não apresentou quaisquer elementos que, de 

fato, comprovem a incapacidade financeira para arcar com as custas do 

processo. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente. 

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, concedo à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que: (1) Junte aos autos comprovante do 

requerimento administrativo; (2) Apresente documento hábil à 

comprovação da incapacidade permanente ou promova a retificação da 

inicial; (3) Junte aos autos documentos que comprovem a incapacidade de 

arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, servindo para 

tanto, por exemplo: carteira de trabalho, cópias de suas últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados, 

contas domésticas mensais, etc. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito [1] AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019) 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 

350. RECURSO DESPROVIDO”. (STF, RE 938.348/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 

17.02.2016).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001007-24.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JURACY CARLOS DE BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida em sede de sentença, 

proposta por JURACY CARLOS DE BRITO, em face do INSS, pugnando 

pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por 

tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa 

no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 

345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito
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DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000957-95.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 
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TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por VALDEMIRO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face do INSS, pugnando pela concessão de 

aposentadoria por idade rural. De elementar conhecimento que as petições 

iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do 

novel Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Da análise dos documentos acostados com a inicial, 

observa-se que a requerente não juntou comprovante de residência em 

nome próprio, bem como, salvo melhor juízo, o endereço constante na 

conta de energia juntada (ID 25649862) não corresponde àquele 

informado no bojo da petição. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, juntado cópia da RG e CPF. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada 

no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000964-87.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

FLAVIO ALVES SILVA RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

GOIÁS Trata-se a demanda de ação de responsabilidade civil por danos 

morais e materiais, ajuizada pelo espólio de Flávio Alves da Silva, em face 

do ESTADO DO MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. Narra a 

inicial, em suma, que durante o período em que estava detido na Unidade 

Prisional de Jataí-GO para cumprimento de pena cominada em processo 

crime, Flávio Alves da Silva fora vítima de homicídio causado pelos demais 

detentos em 16/12/2018. Com base nisso requer indenização por danos 

morais e materiais, bem como o pagamento de pensão alimentícia à menor, 

filha do de cujos, a qual está na guarda de JUSTINA ROSA VIEIRA DA 

SILVA PEREIRA, nesta ação nominada de inventariante. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Pois bem. De todo o 

narrado na inicial, observo que o pleito inaugural diz respeito ao chamado 

“dano por ricochete ou dano reflexo”, o qual ocorre quando determinado 

ilícito é praticado contra uma pessoa, mas seus efeitos alcançam 

terceiros. Consoante ensinamentos de Cavalieri: “Os efeitos do ato ilícito 

podem repercutir não apenas diretamente sobre a vítima mas também 

sobre pessoa intercalar, titular de relação jurídica que é afetada pelo dano 

não na sua substância, mas na sua consistência prática (CAVALIERI, 

2008, p.102). ”. Nestes casos, nos termos do art. 12, parágrafo único do 

CPC/15, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou 

colateral até o 4º grau tem legitimidade para pleitear indenização por 

responsabilidade civil. Trata-se de direito próprio dos sucessores (e não 

de direito do de cujos transmitido por herança), razão pela qual há que se 

reconhecer que espólio não é legitimado ativo (art. 337, § 5º do CPC/15). 

Ademais, a parte autora não juntou documentos que permitam aferir a 

efetiva incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. 

Não obstante, em que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15, 

a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem qualquer 

ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos 

autos, a parte autora afirma estar desempregada, no entanto, não 

apresentou quaisquer elementos que, de fato, comprovem a incapacidade 

financeira para arcar com as custas do processo. Destarte, sob pena de 

usurpação da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico 

brasileiro, que tem na Constituição Federal sua norma superior, à qual 

todas as demais normas devem observância, a comprovação da 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais consentânea 

com a ordem constitucional vigente. Diante do exposto, com fulcro no art. 

321, caput c/c art. 330, II do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, (1) para indicar 

corretamente o polo ativo da demanda, juntando os documentos 

pertinentes; (2) para que junte aos autos documentos que comprovem a 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, por exemplo: carteira de trabalho, cópias de suas 

últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados, contas domésticas mensais, etc. Ou, no mesmo prazo, que 

comprove o pagamento das custas. À Secretaria para que retifique, no 

Sistema PJe, o polo passivo da demanda, para fazer constar o Estado do 

Mato Grosso. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN 

DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001039-29.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: DIONE RIZZO SANTANA, DIEGO RIZZO SANTANA, SIMONE 

ELIANE DE JESUS SANTANA, JOSIANE SILVA SANTANA Vistos. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Em 

que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15, relativamente à 

presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa 

física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem 

qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No 

caso dos autos, os requerentes juntaram a mencionada declaração, sem, 

contudo, apresentar quaisquer fatos e documentos que demonstrem a sua 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Além 

disso, a natureza da ação não permite presumir a hipossuficiência das 

partes. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente. 

Com fulcro no art. 321, caput do CPC/15, INTIMEM-SE as parte autoras 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos hábeis a 

provar a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas e 

taxas processuais, servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias 

das últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados de contas bancárias para comprovação da renda mensal 

auferida (sobretudo quando não houver outros meios de comprovar renda 

e despesas), contas de consumo habitual do lar (como água e luz), 

matrícula do imóvel em que reside, etc. Decorrido o prazo, RETORNEM os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDES VERONEZE OAB - MT18604/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001041-96.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: NATALIA FERNANDES VERONEZE REQUERIDO: 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO vistos. Em que 

pese a previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15, relativamente à 

presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa 

física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem 

qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No 

caso dos autos, a parte autora juntou a mencionada declaração, sem, 

contudo, apresentar quaisquer fatos e documentos que demonstrem a sua 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Destarte, 

sob pena de usurpação da estrutura hierárquico-normativa do 

ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na Constituição Federal sua 

norma superior, à qual todas as demais normas devem observância, a 

comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais 

consentânea com a ordem constitucional vigente. Com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de 

contas bancárias para comprovação da renda mensal auferida (sobretudo 

quando não houver outros meios de comprovar renda e despesas), 

contas de consumo habitual do lar (como água e luz), matrícula do imóvel 

em que reside, etc. Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-64.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS 

ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001069-64.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP RÉU: PANTANAL 

FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ECOLOGICOS DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME Vistos. Presentes os requisitos do 

art. 319 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. CITE-SE o requerido para 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 335 do CPC/15, com as advertências de praxe. Na hipótese de o 

réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001025-45.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NIKOLAI BERESTOV (ESPÓLIO)

TANIA BERESTOV (REQUERENTE)

NATALIA BERESTOV (REQUERENTE)

PAULO BERESTOV (REQUERENTE)

F. F. B. (REQUERENTE)

ANA BERESTOV (REQUERENTE)

NADIA BERESTOV (REQUERENTE)

PETER BERESTOV (REQUERENTE)

GABRIEL BERESTOV (REQUERENTE)

IRINA BERESTOV (REQUERENTE)

IVAN BERESTOV (REQUERENTE)

MARCOS BERESTOV (REQUERENTE)

M. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001025-45.2019.8.11.0014. ESPÓLIO: 

NIKOLAI BERESTOV REQUERENTE: NATALIA BERESTOV, ANA 

BERESTOV, FELIPE FERREIRA BERESTOV, MIKAEL FERREIRA BERESTOV, 

GABRIEL BERESTOV, IRINA BERESTOV, IVAN BERESTOV, MARCOS 

BERESTOV, NADIA BERESTOV, PETER BERESTOV, TANIA BERESTOV, 

PAULO BERESTOV REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Trata-se a presente 

ação de LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA 

COLETIVA exarada nos autos da ACP de n. 940008514-1, referente aos 

expurgos inflacionários do denominado Plano Collor, ajuizada por ONOFRE 

DAL PIVA em face do Banco do Brasil S/A. De elementar conhecimento 

que as petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos 

arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de que o 

magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o 

impulso necessário, de modo a formar a lide. Pois bem. Analisando-se o 

introito da petição inicial, observa-se que fora indicado, para compor o 

polo ativo da demanda, os sucessores do suposto titular do direito à 

liquidação individual da decisão retromencionada. Ocorre que, como 

sabido, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos 

herdeiros do de cujos (art. 1784 do CC) e até que ocorra a partilha de 

bens, o titular das relações jurídicas do falecido é o espólio. No período 

entre a abertura da sucessão e a nomeação do inventariante, a herança 

deve ser gerida pelo administrador provisório (art. 613 do CPC/15), que 

passa a ter o encargo de administrar a herança e representar o espólio 

ativa e passivamente, dentro e fora do juízo. Vale ressaltar que sua 

designação independe de decisão judicial. Em suma, a capacidade 

processual do espólio requer a sua representação, seja pelo 

inventariante, seja pelo administrador provisório. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 321, caput do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial para indicar corretamente o polo ativo da demanda, juntando 

os documentos pertinentes. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001072-19.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001072-19.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER VISTO, 

Cuida-se de pedido de ação de cobrança ajuizada por ALEXANDRE 

FERREIRA DA SILVA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DOS SEGUROS S.A. De elementar conhecimento que, para 

o recebimento da petição inicial, a mesma deve preencher alguns 

requisitos, de modo que poderá ser indeferida nas hipóteses previstas no 

artigo 330 do CPC. Analisando-se o caso em epígrafe, verifica-se que a 

parte autora não comprovou o prévio requerimento administrativo, o que 

implica em carência de interesse processual e enseja, acaso não 

realizada a emenda da petição inicial, o seu indeferimento, nos termos do 

art. 330, III do CPC/15 É neste sentido o entendimento do Tribunal do 

Estado de Mato Grosso e do STF: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 

30/01/2019) “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 

350. RECURSO DESPROVIDO”. (STF, RE 938.348/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 

17.02.2016). Noutro ponto, também não juntou aos autos comprovante de 

residência. Portanto, o caso é de emenda à exordial. Deste modo, nos 

termos do artigo 321, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que junte aos autos o comprovante do requerimento 

administrativo, bem como comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001073-04.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDICI SOUSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001073-04.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: EDICI SOUSA DUARTE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida em sede de 

sentença, proposta por EDICI SOUSA DUARTE, em face do INSS, 

pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte 

autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001076-56.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MARCOS CORREA OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA CAROLINA TRAJANO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001076-56.2019.8.11.0014. 

EXEQUENTE: FRANCISCO ROCHA DA SILVA EXECUTADO: CEZAR 

MARCOS CORREA OLIVEIRA, ANA CAROLINA TRAJANO LOPES Vistos. 

Presentes os requisitos legais, determino o processamento da fase de 

cumprimento de sentença na forma do art. 523, caput do CPC/15. Com 

efeito, IntimeM-se os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize o pagamento dos valores informados na petição inicial por meio de 

depósito na conta corrente da genitora, sob pena de incidência de multa 

de 10% e honorários advocatícios. Defiro o pedido de gratuidade de 

justiça, na esteira do disposto no art. 5º, LXXIV da CRFB/88 e art. 98, 

caput do CPC/15. Às providências. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000978-71.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILEADE GOMES FRANCO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000978-71.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: RONALDO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: GILEADE 

GOMES FRANCO SANTOS Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

CPC/15, RECEBO a petição inicial. Cite-se a requerida para contestar a 

ação (informando-lhe da possibilidade de nomeação de defensor dativo) 

no prazo de 15 (quinze), observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese de a parte ré alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos 

legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu, 

data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-32.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TEODORO DE JESUS (RÉU)

santa casa de misericórdia e maternidade de Rondonópolis (RÉU)

THIAGO FAÇANHA DE OLIVEIRA (RÉU)

ANAMELIA FACANHA DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000127-32.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

IZABEL FERNANDES DE LIMA RÉU: FRANCISCO TEODORO DE JESUS, 

CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA, ANAMELIA FACANHA DE 

OLIVEIRA - ME, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS, THIAGO FAÇANHA DE OLIVEIRA ÍNTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, apresentando, se for o caso, o pertinente rol de 

testemunhas, devendo justificar a pertinência das mesmas, sob pena de 

indeferimento. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000813-24.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES (INVENTARIADO)

MARIA LUCIA RABELO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000813-24.2019.8.11.0014. 

INVENTARIADO: STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES INVENTARIANTE: 

MARIA LUCIA RABELO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Trata-se a 

presente ação de LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA 

SENTENÇA COLETIVA exarada nos autos da ACP de n. 940008514-1, 

referente aos expurgos inflacionários do denominado Plano Collor, 

ajuizada por MARIA LUCIA RABELO (sucessora e inventariante de 

STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES) em face do Banco do Brasil S/A. O título 

judicial que embasa o presente cumprimento de sentença foi a decisão 

que, em sede de Ação civil Pública, julgou procedente o pedido formulado 

pelo MPF para reduzir dos contratos de financiamento rural e das cédulas 

de crédito rural realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% 

aplicado para 41,28%, cabendo ao a devolução dos valores pagos a maior 

pelos mutuários. Destarte, é dispensável o procedimento de liquidação, eis 

que a apuração dos valores devidos depende unicamente de cálculos 

aritméticos a serem realizados a partir dos extratos de evolução dos 

débitos referentes à Cédula de crédito rural juntada aos autos, que 

instrumentalizou a contratação entre requerente e requerido (art. 509, § 2º 

do CPC/15). Com efeito, passo ao processamento do presente 

cumprimento de sentença, e, com fulcro no art. 524, §§ 3º e 4º do CPC/15, 

defiro o pedido da parte requerente para determinar a intimação da parte 

ré para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos extratos de 

evolução dos débitos em que constem todos os lançamentos, desde a 

liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, 

as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 da cédula 

rural, inclusive a própria cédula rural pignoratícia de n. de n. 88/00120-2, a 

fim de que o cálculo por ele apresentado possa ser complementado ou 

readequado, sob pena de reputar-se corretos cálculos apresentados pelo 

exequente conforme art. 524 § 5º do CPC. Outrossim, DEFIRO o pedido de 

tramitação prioritária, com fulcro no art. 10148, I do CPC/15. Decorrido o 

prazo, INTIME-SE a parte requerente para que se manifeste no prazo de 

10 (dez) dias. Na sequência, retornem os autos conclusos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-25.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VESPASIANO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000703-25.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: VESPASIANO JOSE DOS REIS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição em Dobro c/c Pedido 

de Antecipação da Tutela e Indenização por Danos Morais com pedido de 

tutela provisória de urgência, proposta por VESPASIANO JOSÉ DOS REIS, 

em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Narra o requerente, em síntese, que desde o ano de 2016 vem 

sofrendo cobranças de faturas da Energisa, relativa a unidade 

consumidora 6/2546399- 3, que, no entanto, não seria de sua titularidade. 

Aduz que as cobranças indevidas geraram a negativação do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao credito. Requer, com base nisso, a 

concessão de medida liminar para que a requerida exclua ou deixe de 

incluir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. E ao final, 

requer a declaração de nulidade do débito, com repetição em dobro, mais 

danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pugna, ainda, que 

lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do 

pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O 

Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). No 

mesmo sentido o art. 84, § 3º do CDC, segundo o qual “Sendo relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 

justificação prévia, citado o réu. ”. A probabilidade do direito, na espécie, 

se infere da verossimilhança das alegações de fato e de direito 

relativamente à cobrança e negativação indevidas, decorrente de débitos 

de energia de unidade de consumo não pertencente à requerente. 

Compulsando-se os autos, verifica-se a presença de indícios suficientes 

de que a cobrança é efetivamente indevida. É bem verdade que, ainda que 

não se exija juízo de certeza, e que seja cabível, na espécie, a inversão 

do ônus probatório, para a concessão de liminares é necessário que os 

documentos anexados à petição inicial corroborem, com um mínimo de 

respaldo probatório, as alegações da parte. No caso em espeque, os 

documentos juntados informam que há, de fato, uma série de faturas 

emitidas pela requerida relativas à unidade de consumo de n. 2546399-3 

(que, segundo a parte autora, não seria de sua titularidade), bem como 

uma fatura relativa à unidade de consumo de n. 2549186-1. Portanto, é 

inconteste que, em juízo de verossimilhança, há indicativos de que o 

requerente foi onerado indevidamente com cobranças concomitantes de 

energia elétrica relativas a duas unidades de consumo ligadas a um 

mesmo endereço. Ademais, por não ser possível exigir do requerente 
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prova de fato negativo (ou seja, de que não é titular da unidade de 

consumo de n. 2546399-3) e, partindo do pressuposto de que está a parte 

de boa fé, denota-se estar presente o requisito da probabilidade do direito. 

Do mesmo modo, não restam dúvidas acerca do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Isto porque, se realmente nada deve à 

requerida, a manutenção do nome do requerente em órgão de proteção ao 

crédito implica em constrangimentos e prejuízos, que, se não obstados por 

este juízo, causará prejuízos impassíveis de reparação plena. 

Acrescente-se, por fim, que o deferimento da medida pugnada pela parte 

autora é reversível, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/15, e não tem 

potencial para causar prejuízos à requerida, acaso julgada improcedente a 

demanda ao final. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

requerente junto ao banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC e SERASA), referente aos débitos em discussão nos presentes 

autos. EXPEÇA-SE o necessário, a fim de que se providencie a exclusão 

no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais). REMETAM-SE os autos ao CEJUSC 

(Centro Judiciário de Solução de conflitos e cidadania de Poxoréu), para 

que sejam as partes convocadas para audiência de conciliação e 

mediação. A carta de citação e intimação, nos termos do art. 248 do 

CPC/15, advertirá que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil. Em não havendo acordo, o réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). Por fim, após a realização da audiência de conciliação, 

sendo obtida ou não a conciliação, deverá ser lavrado termo num ou 

noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser 

certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 

DEFERE-SE o pedido de tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 da Lei 

10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN 

DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-93.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000789-93.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

APARECIDA DE FATIMA RAMALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por APARECIDA DE FÁTIMA 

RAMALHO, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra o requerente, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO 

o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, 

resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no 

tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por 

idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no momento 

de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), 

(b) o preenchimento do período de carência (trabalho rural pelo tempo 

correspondente ao período de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, 

no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da verossimilhança do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(declaração de trabalhador rural, notas fiscais, etc.). No entanto, o 

conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição 

abreviada, se concluir pela existência das condições legais mínimas para 

o deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a 

oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva 

esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, como é, 

supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, exige 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de 

gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. 

Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a 

direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos 

da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou 

atuações precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizem a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. Acrescente-se 

por fim que, muito embora seja autorizada, pela jurisprudência pátria, a 

concessão de liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, 

o interesse público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma 

da decisão antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores 

pagos) reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Sem prejuízo, 

nada obsta que, no decorrer do processo, mediante pedido expresso e 

comprovação dos requisitos legais, seja concedida a tutela provisória de 

urgência ou evidência. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. 

(2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em 

vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 
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disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000752-66.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIO KRASNIEVIECZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEREZA GAWLINSKI KRASNIEVICZ OAB - 550.572.091-91 

(REPRESENTANTE)

GELSON ANDRE KRASNIEVICZ OAB - 872.967.721-15 (REPRESENTANTE)

ROSENEY DE LOURDES KRASNIEVICZ OAB - 550.724.881-87 

(REPRESENTANTE)

ELIANE LUCIA KRASNIEVICZ OAB - 798.192.141-49 (REPRESENTANTE)

EDSON MIGUEL KRASNIEVICZ OAB - 380.871.971-00 (REPRESENTANTE)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

IVONETE MARIA KRASNIEVICZ OAB - 550.434.291-00 (REPRESENTANTE)

CLAUDIA KRASNIEVICZ BOTELHO OAB - 550.566.601-91 

(REPRESENTANTE)

ROSANE TEREZINHA KRASNIEVICZ OAB - 886.731.541-20 

(REPRESENTANTE)

OSMAR JOSE KRASNIEVICZ OAB - 352.276.991-00 (REPRESENTANTE)

GILMAR ANTONIO KRASNIEVICZ OAB - 352.174.051-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000752-66.2019.8.11.0014. 

EXEQUENTE: ESTACIO KRASNIEVIECZ REPRESENTANTE: THEREZA 

GAWLINSKI KRASNIEVICZ, ELIANE LUCIA KRASNIEVICZ, IVONETE MARIA 

KRASNIEVICZ, ROSENEY DE LOURDES KRASNIEVICZ, CLAUDIA 

KRASNIEVICZ BOTELHO, OSMAR JOSE KRASNIEVICZ, GILMAR ANTONIO 

KRASNIEVICZ, EDSON MIGUEL KRASNIEVICZ, ROSANE TEREZINHA 

KRASNIEVICZ, GELSON ANDRE KRASNIEVICZ EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL Trata-se a presente ação de LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA exarada nos autos da ACP de n. 

940008514-1, referente aos expurgos inflacionários do denominado Plano 

Collor. O título judicial que embasa o presente cumprimento de sentença foi 

a decisão que, em sede de Ação civil Pública, julgou procedente o pedido 

formulado pelo MPF para reduzir dos contratos de financiamento rural e 

das cédulas de crédito rural realizadas antes de abril de 1990, o 

percentual de 84,32% aplicado para 41,28%, cabendo ao requerido a 

realização dos cálculos respectivos, bem como a devolução dos valores 

pagos a maior pelos mutuários. Destarte, é dispensável o procedimento de 

liquidação, eis que a apuração dos valores devidos depende unicamente 

de cálculos aritméticos a serem realizados a partir dos extratos ou slips de 

evolução dos débitos referentes à Cédula de crédito rural que 

instrumentalizou a contratação entre requerente e requerido. Com efeito, 

passo ao processamento do presente cumprimento de sentença, e, com 

fulcro no art. 524, §§ 3º e 4º do CPC/15, defiro o pedido da parte 

requerente para determinar a intimação da autarquia para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, junte aos autos slips ou extratos de evolução dos 

débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 

901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédula (s) rural (ais) nº 

88/00066-4, em nome do requerente, a fim de que o cálculo por ele 

apresentado possa ser complementado ou readequado, sob pena de 

reputar-se corretos cálculos apresentados pelo exequente conforme o 

art. 524 § 5º do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000868-72.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SILVA DE MATOS (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000937-07.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO BATISTA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000937-07.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: ALIPIO BATISTA FRANCO REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

com pedido de proposta por ALIPIO BATISTA FRANCO, em face do INSS, 

pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte 

autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Em que pese a manifestação 

da parte autora, por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e, tendo 

em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000976-04.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE ALMEIDA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000976-04.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

GERSON DE ALMEIDA LOPES RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Trata-se a demanda de ação que objetiva a 

obtenção de auxilio doença e posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

GERSON DE ALMEIDA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora preenche os 
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requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência do benefício 

e incapacidade para trabalhar nas suas atividades profissionais. Pugna, 

também, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve 

relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de gratuidade de justiça: 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, 

LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido 

de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 

prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, 

que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada 

(satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento 

autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, 

a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade 

do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil 

do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária). Explica-se. Em que pese a juntada de atestados e 

receitas médicas evidenciando que o requerente faz uso de 

medicamentos psiquiátricos e que apresenta sérios sintomas relacionados 

à abstinência ao álcool, não há indício ou prova suficiente de que tal 

condição o incapacita para sua atividade habitual ou para qualquer outra 

atividade. Os referidos documentos apenas relatam a patologia de que 

está acometida a parte autora, bem como os medicamentos de que precisa 

fazer uso. No entanto, para se aferir a presença do requisito da 

incapacidade laboral, é necessário o cotejo entre as limitações e sintomas 

impostos pela doença e as exigências da atividade profissional 

habitualmente exercida ou para qualquer outra atividade laboral, para que, 

a partir disso, se afira se a patologia, de fato, dificulta sobremaneira ou 

impossibilita o exercício dessas atividades. Ademais, ainda que prova 

houvesse da incapacidade temporária e/ou parcial, não há elementos que 

permitam concluir, com a verossimilhança que se requer, que a 

incapacidade alegada permanece até os dias atuais. Ressalte-se que os 

benefícios por incapacidade têm por objetivo amparar o segurado da 

Previdência Social, fornecendo-lhe condições de se manter e à sua 

família, quando, de fato, impossibilitado de trabalhar e auferir renda, por 

incapacidade laboral decorrente de doença ou acidente. É o que se infere 

da dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Destarte, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença ou de 

aposentadoria por invalidez, ainda que em caráter liminar, é imprescindível 

a realização de perícia que ateste a extensão e a provável duração da 

incapacidade que acomete a parte autora no momento do pleito. Eventuais 

valores devidos em razão de benefício cabível preteritamente e indeferido 

irregularmente na via administrativa serão oportunamente analisados. 

Sobreleva ressaltar que, muito embora seja possível a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos), 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem prejuízo da 

possibilidade de deferimento posterior. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização 

de perícia técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a 

existência ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o 

exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe 

se esta é permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, 

fixo os honorários periciais em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 

nos termos da decisão exarada no processo de n. 

10000518-84.2019.8.11.0014, que considerou os critérios previstos no 

art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o agendamento, 

intimem-se as partes, para ciência. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

realização da avaliação médica, e 05 (cinco) dias após o exame para 

juntada do laudo. Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o prazo para 

manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo Foro da 

Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo 

artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, 

expedindo-se o necessário para tanto. Além disso, por envolver a 

demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores 

do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

em geral, não se apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a 

autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, 

pugne pela realização de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste 

o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), 

ciente de que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, 

em conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000912-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NOE DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000912-91.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

NOE DOS SANTOS RODRIGUES RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Trata-se a demanda de ação que objetiva a 

obtenção de auxilio doença e posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por NOÉ 

DOS SANTOS RODRIGUES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de 

gratuidade de justiça: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria 

da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária ou total e permanente). Explica-se. Em que pese a 

juntada de atestado médico e exames evidenciando que o requerente é 
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portador de patologias coronarianas, não há qualquer indício ou prova 

demonstrando que tal patologia o incapacita para sua atividade habitual ou 

para qualquer outra atividade. Os referidos atestados apenas relatam a 

patologia de que está acometida a parte autora, bem como os 

medicamentos dos quais precisa fazer uso. No entanto, para se aferir a 

presença do requisito da incapacidade laboral, é necessário o cotejo entre 

as limitações e sintomas impostos pela doença e as exigências da 

atividade profissional habitualmente exercida ou, genericamente, de 

qualquer outra atividade laboral, para que, a partir disso, se afira se a 

patologia, de fato, dificulta sobremaneira ou impossibilita o exercício 

dessas atividades. Isto porque os benefícios por incapacidade têm por 

objetivo garantir ao segurado da Previdência Social condições de 

sobrevivência mínimas, quando, efetivamente, impossibilitado de trabalhar 

e auferir renda, em razão de incapacidade gerada por motivos de doença 

ou acidente. É o que se infere da dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 

39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 

11 desta Lei, fica garantida a concessão: (Redação dada pela Lei nº 

13.846, de 2019) I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta 

Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Destarte, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença, ainda que em 

caráter liminar, é imprescindível a realização de perícia que ateste a 

extensão e a provável duração da incapacidade que acomete a parte 

autora. Sobreleva ressaltar por fim que, muito embora seja possível a 

concessão de liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, 

o interesse público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma 

da decisão antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores 

pagos) reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem 

prejuízo da possibilidade de deferimento posterior. Para melhor elucidação 

dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi 

postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do 

processo administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no 

prazo de 10 (dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO 

a realização de perícia técnica, a fim de que se constate, como acima 

mencionado, a existência ou não de patologia que, efetivamente, 

incapacite para o exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, 

para que informe se esta é permanente ou temporária. Para tanto, 

NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo 

Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em 

aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais), nos termos da decisão exarada no 

processo de n. 10000518-84.2019.8.11.0014, que considerou os critérios 

previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o 

agendamento, intimem-se as partes, para ciência. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para a realização da avaliação médica, e 10 (dez) dias após o 

exame para juntada do laudo. Com o aporte do referido laudo, intimem-se 

as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o 

prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo 

Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma 

estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da 

Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. Além disso, por 

envolver a demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, pugne pela realização de audiência de 

conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-78.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000984-78.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS, em face do INSS, pugnando pela concessão de 

aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz 

jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais 

previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, quanto à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da verossimilhança do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(certidão de casamento, declaração do sindicato rural, notas fiscais, 

certidão do cartório de imóveis da comarca atestando a compra de imóvel 

rural, comprovante de matricula e histórico escolar dos filhos, 

comprovante de vacinação, comprovante de pagamento de tributos, etc.), 

na medida em que indicam a condição de trabalhador rural da requerente 

ou do seu cônjuge. No entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, 

ainda que em juízo de cognição abreviada, se concluir pela existência das 

condições legais mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) 

para o deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível 

a oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva 

esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, como é, 

supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 
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período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de, 

irresponsavelmente, gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da 

Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades 

ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for 

devido nos termos da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, 

evitando ativismos ou atuações precipitadas, que comprometam 

sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, em última 

análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por consequência, a 

efetivação de direitos quando, de fato, cabível e necessário. Malgrado 

seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, também não há 

indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que implique em risco 

de dano ou ao resultado útil do processo. Acrescente-se por fim que, 

muito embora seja autorizada, pela jurisprudência pátria, a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos) 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Sem prejuízo, nada 

obsta que, no decorrer do processo, mediante pedido expresso e 

comprovação dos requisitos legais, seja concedida a tutela provisória de 

urgência ou evidência. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. 

(2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em 

vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000568-13.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000568-13.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

EDMUNDO GONCALVES DA SILVA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de ação de assistência 

social ajuizada por EDMUNDO GONÇALVES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados no 

encarte processual, visando à concessão do benefício de prestação 

continuada (LOAS), alegando-se, em síntese, o preenchimento dos 

requisitos exigidos em Lei. Indeferiu-se a tutela provisória de urgência. 

Apresentada contestação e impugnação à contestação, vieram os autos 

conclusos. Das questões processuais pendentes: Em consulta dos autos, 

verifica-se que a requerida alegou ausência de interesse de agir, em 

razão de, supostamente, não ter havido o prévio requerimento 

administrativo. Não obstante, conforme se extrai dos documentos 

aportados aos autos pelo requerente (ID 24451936), o pedido 

administrativo do benefício foi protocolado junto ao INSS em 03/12/2018 e 

em 25/09/2019 fora exarada decisão de indeferimento. Destarte, não 

assiste razão à requerida quanto à preliminar de interesse de agir. No 

mais, processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. Delimitação das questões de fato e 

organização das provas: Resolvidas as questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: a 

condição de miserabilidade do autor, requisito indispensável para a 

concessão do benefício pugnado, nos termos do art. 20, §§ 3º e 11 da Lei 

8742/93. Com fulcro no art. 369 do CPC/15, considerando-se a 

necessidade de avaliar as condições socioeconômicas do requerente, 

OFICIE-SE a equipe multidisciplinar do juízo para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, realize estudo socioeconômico junto à residência do 

requerente e onde mais se fizer necessário, a fim de se aferir o 

preenchimento do requisito da miserabilidade previsto na Lei 8742/93 

(incapacidade para prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família). Consigne-se no ato de notificação que o referido laudo deve 

ser acostado aos autos no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do 

prazo de 20 (vinte) dias para a realização do estudo. Uma vez juntado aos 

autos o respectivo laudo, INTIMEM-SE as partes (1) para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias e (2) para que especifiquem quaisquer 

outras provas admitidas em direito, e que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, REMETAM-SE os autos conclusos para o início da fase 

instrutória ou o julgamento antecipado da lide. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000504-03.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE DAL PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000504-03.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: 

ONOFRE DAL PIVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Trata-se a presente 

ação de LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA 

COLETIVA exarada nos autos da ACP de n. 940008514-1, referente aos 

expurgos inflacionários do denominado Plano Collor, ajuizada por ONOFRE 

DAL PIVA em face do Banco do Brasil S/A. Presentes os requisitos do art. 

319 c/c 513 e seguintes do CPC/15, RECEBO a petição inicial. O título 

judicial que embasa o presente cumprimento de sentença foi a decisão 

que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado 

pelo MPF para reduzir, dos contratos de financiamento rural e das cédulas 

de crédito rural realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% 

aplicado para 41,28%, cabendo ao a devolução dos valores pagos a maior 

pelos mutuários. Destarte, é dispensável o procedimento de liquidação, eis 

que a apuração dos valores devidos depende unicamente de cálculos 

aritméticos a serem realizados a partir dos extratos de evolução dos 

débitos referentes à Cédula de crédito rural juntada aos autos, que 

instrumentalizou a contratação entre requerente e requerido (art. 509, § 2º 

do CPC/15). Com efeito, passo ao processamento do presente 

cumprimento de sentença, e, com fulcro no art. 524, §§ 3º e 4º do CPC/15, 

defiro o pedido da parte requerente para determinar a intimação da parte 

ré para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos extratos de 

evolução dos débitos em que constem todos os lançamentos, desde a 

liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, 

as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 da cédula 

rural, inclusive a própria cédula rural pignoratícia de n. de n. 88/00120-2, a 

fim de que o cálculo por ele apresentado possa ser complementado ou 

readequado, sob pena de reputar-se corretos os cálculos apresentados 

pelo requerente, conforme autoriza o art. 524 § 5º do CPC. Outrossim, 

DEFIRO o pedido de tramitação prioritária, com fulcro no art. 1048, I do 
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CPC/15. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte requerente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Na sequência, retornem os autos 

conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Poxoréu, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000360-29.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. M. (REQUERENTE)

A. D. M. N. (REQUERENTE)

A. D. D. S. M. (REQUERENTE)

M. E. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000360-29.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: AUTA DIAS DOS SANTOS MIOLLI, ALEXANDRE DIAS 

MIOLLI NETO, DIOGO VINICIUS MIOLLI, MARIA EDUARDA MOREIRA MIOLI 

REQUERIDO: ALEXANDRE ELDRE MIOLLI Recebo a emenda à petição 

inicial relativamente à juntada da procuração conferida pela herdeira Maria 

Eduarda Moreira Mioli, bem como da certidão de inexistência de 

testamento. No tocante à renúncia à meação manifestada pela requerente 

inventariante, em que pese a existência de julgados isolados no sentido de 

se admitir a renúncia por mero termo nos autos, este juízo entende pela 

imprescindibilidade de escritura, nos termos do art. 541 do CPC/15. Isto 

porque meação não se confunde com herança. Dentre outras diferenças 

elementares, enquanto aquela decorre do matrimônio ou da união estável e 

é exercida pelo titular no final da relação (seja em razão de 

divórcio/separação, seja em razão da morte de um dos cônjuges), esta 

última surge, necessariamente, do falecimento e se transmite aos 

herdeiros existentes no momento do óbito do autor da herança. A renúncia 

à meação, portanto, nada mais é do que a doação de patrimônio particular, 

ao passo que a renúncia à herança compreende ato de abdicação do 

quinhão hereditário a que faz jus determinado herdeiro. Sendo assim, a 

norma do art. 1806 do CC, que autoriza a renúncia à herança por meio de 

instrumento público ou termo judicial, a renúncia à meação deve se dar em 

conformidade com o art. 540 do CC, segundo o qual: Art. 541. A doação 

far-se-á por escritura pública ou instrumento particular Parágrafo único. A 

doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno 

valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. É neste mesmo sentido o 

entendimento do STJ: SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO 

DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER 

VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à 

necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de 

disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para 

dispor da meação não se equipara à cessão de ireitos hereditários, 

prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição 

de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do 

Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por 

instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a 

herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e 

só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 

5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da 

meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, 

nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou 

instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o 

instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. 

Recurso especial desprovido. (REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) 

Relativamente ao pedido de gratuidade de justiça, é cediço que nos 

procedimentos de inventário/arrolamento, a análise quanto à 

hipossuficiência não deve ser realizada em caráter pessoal dos 

sucessores, mas sim do patrimônio do espólio. Nesse sentido, eis a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. 

INVENTÁRIO. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (...) Tratando-se de inventário, as custas processuais devem 

ser suportadas pelos bens do espólio, não pelos herdeiros, descabendo a 

concessão do benefício legal quando o patrimônio é suficiente para arcar 

com as despesas do processo”. (TJMT, Ap 51953/2014, 1ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 03.03.2015, sem 

grifos no original). Desta exegese, volvendo a ótica ao caso em espécie, 

verifica-se da exordial e documentos que o espólio possui patrimônio que 

lhe permite arcar com as custas do processo. Com efeito, INTIME-SE a 

parte requerente para, no prazo de 15 dias: (1) juntar aos autos escritura 

pública de transmissão dos bens da meação por meio de doação. (2) 

proceder ao recolhimento das custas de distribuição, ou, comprovar a 

impossibilidade de o espólio arcar com tal ônus, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Vista ao Ministério Público, tendo em vista a presença de 

menores no processo. Cumpridas as diligências acima, retornem os autos 

conclusos para decisão. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000454-74.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000454-74.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de ação de pensão por morte 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOÃO DOS SANTOS 

GOMES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta o autor que viveu em 

união estável com a falecida Sra. Natalia Antônia de Souza, sendo que em 

vida a de cujus era segurada, motivo pelo qual postula seja concedida a 

tutela de urgência para determinar à autarquia ré a imediata implantação do 

benefício de pensão por morte em seu favor. Recebida a inicial, 

indeferiu-se a tutela provisória de urgência pugnada. Na sequência, fora 

apresentada contestação e impugnação à contestação. Vieram os autos 

conclusos. Diante da apresentação de contestação e impugnação, não 

sendo caso, por ora, de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), 

cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Das questões processuais 

pendentes: Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento. Presentes os pressupostos processuais de existência e 

de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. 

Saliente-se que, considerando-se que o STJ firmou entendimento no 

sentido de que fundo de direito dos benefícios previdenciários não 

prescreve, eventual prescrição das parcelas devidas e não pagas será 

analisada oportunamente. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. Delimitação das questões de fato e 

organização das provas: Resolvidas as questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: (1) A 

condição de segurado da de cujos; (2) A condição de companheira da 

requerida, bem como, em sendo o caso, o período de duração da união 

estável; INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestarem, especificando as provas que entendem necessárias ao 

deslinde do feito, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de 

indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, REMETAM-SE os 

autos conclusos para o início da fase instrutória ou para o julgamento 

antecipado da lide. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000626-50.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

V. N. D. M. (HERDEIRO)

W. L. N. D. M. (HERDEIRO)

G. N. D. M. (HERDEIRO)

M. J. D. O. N. (HERDEIRO)

W. G. D. O. N. (HERDEIRO)

V. N. D. M. (HERDEIRO)

A. N. D. M. (HERDEIRO)

O. N. D. M. (HERDEIRO)

W. R. D. O. N. (HERDEIRO)

J. N. D. M. (HERDEIRO)

V. N. D. S. (HERDEIRO)

W. K. D. O. N. (HERDEIRO)

V. D. M. L. (HERDEIRO)

D. N. D. M. S. (HERDEIRO)

M. N. D. M. (HERDEIRO)

E. N. D. M. (HERDEIRO)

V. L. N. P. (HERDEIRO)

R. G. D. M. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000626-50.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: IRANIR NUNES DA SILVA REQUERIDO: MANOEL NUNES DA 

MATA Vistos. Compulsando-se os autos, observa-se do item VIII das 

primeiras declarações (ID 19088042), que a Sra. Raulina Galvão da Mata, 

cônjuge supérstite do autor da herança, pretende doar parte dos bens a 

que faz jus na condição de meeira do de cujos. Pois bem. Em que pese a 

existência de julgados isolados no sentido de se admitir a renúncia por 

mero termo nos autos, este juízo entende pela imprescindibilidade de 

escritura, nos termos do art. 541 do CPC/15. Isto porque meação não se 

confunde com herança. Dentre outras diferenças elementares, enquanto 

aquela decorre do matrimônio ou da união estável e é exercida pelo titular 

no final da relação (seja em razão de divórcio/separação, seja em razão 

da morte de um dos cônjuges), esta última surge, necessariamente, do 

falecimento e se transmite aos herdeiros existentes no momento do óbito 

do autor da herança. A renúncia parcial ou total da meação, portanto, 

nada mais é do que a doação de patrimônio particular, ao passo que a 

renúncia à herança compreende ato de abdicação do quinhão hereditário 

a que faz jus determinado herdeiro. Sendo assim, a norma do art. 1806 do 

CC, que autoriza a renúncia à herança por meio de instrumento público ou 

termo judicial, a renúncia à meação deve se dar em conformidade com o 

art. 540 do CC, segundo o qual: Art. 541. A doação far-se-á por escritura 

pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será 

válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir 

incontinenti a tradição. É neste mesmo sentido o entendimento do STJ: 

SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM 

FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. 

ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de 

escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em 

favor dos herdeiros. 2. O ato para dispor da meação não se equipara à 

cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, 

porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser 

efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à 

herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a 

meação não se confunde com a herança. 4. A renúncia da herança 

pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles 

que ostentam a condição de herdeiro. 5. O ato de disposição patrimonial 

representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros 

configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do 

Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo 

que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do 

disposto no art. 108 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. 

(REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) Com efeito, INTIME-SE a 

inventariante para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

escritura pública de transmissão dos bens da meação por meio de 

doação. Com fulcro no art. 659 do CPC/15, INDEFIRO o pedido de 

conversão do inventário em arrolamento, tendo em vista a presença de 

menores dentre os herdeiros (filhos de Valdemir Nunes da Mata e de 

Valmir Nunes da Mata, sucedendo por representação). INTIME-SE a 

fazenda pública municipal para que (1) se manifeste quanto ao petitório de 

ID. 21381687 no prazo de 15 (quinze) dias; (2) informe, de acordo com o 

que consta em seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos 

na primeira declaração, nos termos do art. 629 do CPC/15. Decorridos os 

prazos supra ou aportadas aos autos o acima determinado, retornem os 

autos conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000339-53.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA INCORPORADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA POY FRAINER MESCKA OAB - RS88391 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000339-53.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: EXTRA INCORPORADORA DE 

IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP Trata-se de ação de 

reconhecimento de direito de passagem, ajuizada por JOAQUIM 

RODRIGUES DOS SANTOS, em face de EXTRA INCORPORADORA DE 

IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Realizados alguns atos processuais, as partes 

noticiaram a composição do litígio realizada em sede de audiência de 

conciliação/mediação (ID 21722760). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis (direito de passagem em propriedade 

em que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial), estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade 

do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 

2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. 

Estabeleceu-se que “a Empresa EXTRA INCORPORADORA DE IMÓVEIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA — EPP, representada pelo proprietário Senhor 

Marcelo Poy Frainer, autoriza o direito de passagem a transitar pela 

estrada somente com autorização escrita emitida pelo Senhor OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO. Detentor de mais propriedades em continuação da 

estrada, sendo as matriculas n° 3379 e 4557. ”. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Quanto às custas, em não havendo qualquer 

previsão a respeito no termo de acordo, devem elas serem custeadas pela 

requerente e requerida, em partes iguais. Dispensa-se do recolhimento de 

custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-60.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO SINOBELINO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ESMAEL FREIRES OAB - RN12372 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000690-60.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

ALUIZIO SINOBELINO DE SIQUEIRA RÉU: BANCO CETELEM S.A., BANCO 

VOTORANTIM S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Cuide-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por ALUIZIO 

SINOBELINO DE SIQUEIRA em face de BANCO CETELEM S.A, BANCO 

VOTORANTIM S.A e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Processo em ordem e sem nulidades a 

declarar ou irregularidades para sanar, DECLARO saneado o feito. FIXO 

como ponto controvertido a regularidade dos contratos que, 

supostamente, fundamentam as cobranças objeto da lide. DETERMINO a 

intimação das partes para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando, se for o 

caso, o pertinente rol de testemunhas, devendo justificar a pertinência das 

mesmas, sob pena de indeferimento. DESIGNO a data de 18 de fevereiro 

de 2020, às 13 horas, para realização da audiência de instrução. Nos 

termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados 

para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designada, independente de prévia intimação. À 

Secretaria, que RETIFIQUE, no Sistema PJe, o polo passivo da ação, de 

forma que, onde consta Banco Votorantim passe a constar BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Ás 

providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000516-17.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ODELAINE MARTINS LESSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE POXOREU MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000516-17.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: 

ODELAINE MARTINS LESSA EXECUTADO: MUNICIPIO DE POXOREU MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Da análise dos autos observa-se 

que, de fato, a soma dos valores informados nas notas fiscais emitidas 

pela Farmácia Ultra Popular totaliza o montante de R$ 4746,71 (quatro mil, 

setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). 4746,71 

Expeça-se, pois, alvará para transferência do valor acima mencionado 

para a conta da requerente informada na petição de ID 23705756. 

Outrossim, procedo ao desbloqueio do valor excedente, haja vista que a 

penhora on line efetivada em 21/08/2018 se deu na quantia de R$ 5225,27 

(ID 22920330) e, conforme noticiado na petição retromencionada, 

encerrou-se o período gestacional para o qual fora deferida a 

dispensação do medicamento. INTIME-SE o requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, venha aos autos requerer o que entender cabível. 

Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEVERO BONFIM CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001033-22.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: MARIA SEVERO BONFIM CARDOSO REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por Maria Severo Bonfim Cardoso, em face do 

INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural e, 

subsidiariamente, pela aposentadoria híbrida. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (aposentadoria por idade 

rural), que, na espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de 

fato e de direito, no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de 

aposentadoria por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador 

rural no momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Para a concessão da aposentadoria híbrida, por outro lado, é 

irrelevante se o segurado exercia atividade rural ou urbana no momento 

da implementação do requisito idade[1]; já em relação ao período de 

carência, considera-se o tempo de atividade urbana (com efetiva 

contribuição aos cofres da Previdência), somado ao período de atividade 

rural (independentemente de contribuição)[2]. Outrossim, no tocante à 

condição de trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a 

prova material diga respeito a todo período de trabalho campesino, é 

imprescindível que seja ela robusta e apta a comprovar, com a 

verossimilhança que se requer, a presença dos requisitos para a 

concessão do benefício. É o que se depreende do enunciado da súmula 

de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito alegado, é necessário, 

para a concessão de medida antecipatória sem a oitiva da parte contrária, 

que reste configurado o periculum in mora, correspondente ao risco de 

dano irreparável em razão da possível demora do provimento jurisdicional 

definitivo. No caso dos autos foram juntados documentos que servem 

como início de prova material do trabalho rural (declaração do sindicato 

rural, documentos diversos que comprovam endereço residencial rural, 

prontuário de atendimento médico, fotos, etc.), na medida em que indicam 

a condição de trabalhador rural da requerente ou do seu cônjuge. No 

entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de 

cognição abreviada, se concluir pela existência das condições legais 

mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento 

da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 
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necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] súmula 131 da 

Turma Nacional de Uniformização: “Para a concessão da aposentadoria 

por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, 

cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade 

urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo 

segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito 

etário ou ao requerimento do benefício. Ainda, não há vedação para que o 

tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja considerado para efeito de 

carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas 

contribuições.”. [2] Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. 

(Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (...) § 3o Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11,718, de 2008)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001079-11.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001079-11.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ZILDA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por ZILDA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO, em face do INSS, 

pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte 

autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Da tramitação prioritária: DEFIRO o pedido 

de tramitação prioritária, à luz do art. 71 da Lei 10741/2003 c/c o art. 1048, 

I do CPC/15. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(certidão de casamento, declaração do sindicato rural, prontuários 

médicos, etc.), na medida em que indicam a condição de trabalhador rural 

da requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o conjunto probatório é 

insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, se concluir 

pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do tempo de 

trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por idade rural, 

sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa 

inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, 

como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de 

gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. 

Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a 

direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos 

da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou 

atuações precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 
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elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-78.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FRANCISCA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001081-78.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

EVA FRANCISCA FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por EVA FRANCISCA FERREIRA, em 

face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. 

Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista 

o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Da tramitação prioritária: PROCESSE-SE o 

feito com prioridade de tramitação, à luz do disposto no art. 71 da Lei 

10741/2003 c/c o art. 1048, I do CPC/15. Do pedido de tutela provisória de 

urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as 

modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, 

subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo 

possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter 

incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina 

dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) 

perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não 

há provas suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do 

direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante aos 

requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, 

quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no momento de 

implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) 

o preenchimento do período de carência (trabalho rural pelo tempo 

correspondente ao período de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, 

no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(escritura pública de imóvel rural, declaração do sindicato rural, fichas de 

matrícula da filha, comprovante de pagamento de ITR, etc.), na medida em 

que indicam a condição de trabalhador rural da requerente ou do seu 

cônjuge. No entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que 

em juízo de cognição abreviada, se concluir pela existência das condições 

legais mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o 

deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva 

de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer 

que, em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o 

caso dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições 

previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer segurança 

reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do benefício, em 

especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao período de 

carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus 

indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um 

lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e 

garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por 

outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações 

precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001022-90.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDO JOAQUIM DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO OAB - MT25628-O 

(ADVOGADO(A))

MARILENY RODRIGUES DE SOUSA OAB - MT9162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001022-90.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 
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ZILDO JOAQUIM DA ROCHA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ZILDO JOAQUIM DA 

ROCHA, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO 

o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, 

resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no 

tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por 

idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no momento 

de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), 

(b) o preenchimento do período de carência (trabalho rural pelo tempo 

correspondente ao período de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, 

no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(declaração do sindicato rural, notas fiscais de compras de produtos 

rurais, declarações diversas, etc.), na medida em que indicam a condição 

de trabalhador rural da requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o 

conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição 

abreviada, se concluir pela existência das condições legais mínimas 

(sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento da 

aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-71.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA GERALDA LIMA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000590-71.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

NELZA GERALDA LIMA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTO, Cuide-se de ação de aposentadoria por idade rural, 

ajuizada por NELZA GERALDA LIMA, em face de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. Autorizado 

pelo art. 357, do NCPC, passo a sanear o processo e ordenar a produção 

de provas. Ressalte-se que a autarquia ré, devidamente intimada para 

contestar, quedou-se inerte. No mais, o processo está em ordem. Não 

havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

DECLARO saneado o processo. FIXO como ponto controvertido a 

condição de trabalhador rural do requerente por lapso temporal 

equivalente ao período de carência do benefício pugnado, e no momento 

da implementação do requisito etário. DEFIRO a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão. DESIGNO a 

data de 21 de janeiro de 2020, às 14h45min, para realização da audiência 

de instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os 

respectivos advogados para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designadas, independente 

de prévia intimação. Ás providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-24.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DAS DORES COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000037-24.2019.8.11.0014. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE ANTONIO DAS DORES COUTINHO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS I. Relatório Trata-se a demanda de 

ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por invalidez ajuizada por 
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JOSÉ ANTÔNIO DAS DORES COUTINHO em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar. Com a exordial, vieram os 

documentos. A petição inicial foi despachada e indeferiu-se o pedido de 

tutela provisória de urgência. Citada, a autarquia ré quedou-se inerte. Na 

sequência, após o saneamento do feito, determinou-se a realização de 

perícia médica, pelo que fora acostado aos autos o respectivo laudo 

(21225683). Intimadas as partes para manifestação quanto ao referido 

laudo, novamente, deixou transcorrer in albis o prazo designado, 

manifestando-se apenas a parte requerente para reiterar os pedidos 

iniciais. Vieram-me os autos conclusos. II. Fundamentação De proêmio, 

observa-se do conjunto probatório que a lide está suficientemente 

instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória, impondo-se o 

julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes recomendados 

no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, encontram-se 

carreados todos os documentos necessários para formar o livre 

convencimento deste juízo, razão pela qual comporta perfeitamente o 

julgamento antecipado. Não havendo preliminares e outras questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Saliente-se que a parte autora 

realizou o requerimento administrativo do benefício, sendo passível a 

análise do mérito da demanda. Interpretando-se o art. 42 da Lei nº 

8.213/91[1], extrai-se que o deferimento do benefício pretendido pelo 

requerente reclama o preenchimento de três requisitos indissociáveis 

previstos na norma: 1) carência do benefício; 2) qualidade de segurado; 3) 

incapacidade laborativa, insuscetível de reabilitação. Em relação ao 

período de carência, a presente ação pugna apenas pela conversão do 

auxílio doença para a aposentadoria por invalidez, razão pela qual não se 

perquire o preenchimento de tal requisito. Em relação à qualidade de 

segurado, quando do pedido administrativo e do ajuizamento da ação, o 

requerente estava em gozo de auxílio doença (art. 15, I, da lei 8213/91). 

No que tange a incapacidade laborativa insuscetível de reabilitação, o 

exame pericial (ID 21225894) revelou que, de fato, o autor apresenta 

incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, eis 

que se encontra acometido de patologia psiquiátrica severa (CID F-20.0), 

toma remédios controlados e tem surtos psicóticos recorrentes há cerca 

de 04 (quatro) anos, que lhe trazem prejuízos cognitivos, volitivos e 

funcionais. De outro lado, o respectivo laudo atesta a desnecessidade de 

assistência permanente de outra pessoa e a parte autora, no petitório de 

ID 21506072 nada manifestou a respeito. Consigne-se que não houve 

impugnação do laudo pericial pela autarquia ré, tratando-se de prova 

idônea quanto à incapacidade laborativa. O benefício será devido a partir 

do dia seguinte imediato à data em que cessado o auxílio-doença 

(31/07/2019), nos termos do art. 43 da Lei 8213/91. III. Dispositivo Diante 

do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contido na exordial para condenar a ré a promover à autora o benefício de 

aposentadoria por invalidez, contado da data de 01/08/2019. INDEFERE-SE 

o pedido de para pagamento do acréscimo de 25% do art. 45 da Lei 

8213/91, uma vez que não comprovada a necessidade de assistência 

permanente de terceiros. a) o nome da beneficiário: DULCE CLEVESTON 

b) o benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; c) a renda 

mensal atual: mesmo valor pago a título de auxílio doença; d) a data de 

início do benefício – DIB: DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

(01/08/2019); Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução 

do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE o réu ao pagamento das parcelas devidas e não pagas, 

acrescidas de correção monetária (INPC) e juros de mora, com base nos 

índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9494/97). 

INTIME-SE a autarquia para que efetive a implantação do benefício no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da 

Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça[2]. CUMPRA-SE. P.R.I. 

Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de 

Direito [1] Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. [2] 

Súmula 111- STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000997-77.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000997-77.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOAO MONTEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pje - 

n.º 1000997-77.2019.8.11.0014 DECISÃO Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por JOÃO MONTEIRO, em face do INSS, pugnando pela 

concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Da tramitação prioritária: PROCESSE-SE o feito com 

prioridade de tramitação, à luz do art. 71 da Lei 10741/2003 c/c o art. 

1048, I do CPC/15. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(declaração de empregador rural, declaração do sindicato rural, prontuário 

médico do SUS, comprovante de matrícula dos filhos, notas fiscais, etc.), 

na medida em que indicam a condição de trabalhador rural do requerente. 

No entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo 

de cognição abreviada, se concluir pela existência das condições legais 

mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento 

da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 
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benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-79.2019.8.11.0014
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000001-79.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

GILBERTO COELHO LANDIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DESIGNO a data de 21 de fevereiro de 2020, às 15h15min, para 

realização da audiência de instrução. INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência requerida pelas mesmas razões aduzidas na 

decisão de ID 17287515, sobretudo porque, no tocante à condição de 

trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a prova material 

diga respeito a todo período de trabalho campesino, é imprescindível que 

seja ela robusta e apta a comprovar, com a verossimilhança que se 

requer, a presença dos requisitos para a concessão do benefício. É o que 

se depreende do enunciado da súmula de n. 149/STJ. No caso dos autos, 

portanto, é imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem a 

narrativa inicial. Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os 

respectivos advogados para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designadas, independente 

de prévia intimação. Ás providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-32.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000127-32.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

IZABEL FERNANDES DE LIMA RÉU: FRANCISCO TEODORO DE JESUS, 

CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA, ANAMELIA FACANHA DE 

OLIVEIRA - ME, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS, THIAGO FAÇANHA DE OLIVEIRA ÍNTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, apresentando, se for o caso, o pertinente rol de 

testemunhas, devendo justificar a pertinência das mesmas, sob pena de 

indeferimento. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000705-29.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

ROSANA MAXIMIANO DOS SANTOS RÉU: NELMO PLETSCH vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando, se for o 

caso, o pertinente rol de testemunhas, mediante justificação da pertinência 

das mesmas, sob pena de indeferimento. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000689-41.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

EURIDES ALVES ROCHA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
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proposta por EURIDES ALVES ROCHA, em face do INSS, pugnando pela 

concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da verossimilhança do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(certidão de casamento, boletim escolar, certidão de matrícula de imóvel 

rural, certidão de nascimento, etc.). No entanto, o conjunto probatório é 

insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, se concluir 

pela existência das condições legais mínimas para o deferimento da 

aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de, irresponsavelmente, gerar ônus 

indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um 

lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e 

garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por 

outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações 

precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se por fim que, muito embora seja autorizada, pela 

jurisprudência pátria, a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-23.2019.8.11.0014
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000729-23.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOAQUIM AMBROSIO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por JOAQUIM AMBRÓSIO, em face do INSS, pugnando pela 

concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da verossimilhança do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(comprovante de endereço rural, CTPS, cadastros diversos em que 

consta a condição de lavrador, contrato agrícola etc.). No entanto, o 
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conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição 

abreviada, se concluir pela existência das condições legais mínimas para 

o deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a 

oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva 

esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, como é, 

supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de, 

irresponsavelmente, gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da 

Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades 

ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for 

devido nos termos da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, 

evitando ativismos ou atuações precipitadas, que comprometam 

sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, em última 

análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por consequência, a 

efetivação de direitos quando, de fato, cabível e necessário. Malgrado 

seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, também não há 

indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que implique em risco 

de dano ou ao resultado útil do processo. Acrescente-se por fim que, 

muito embora seja autorizada, pela jurisprudência pátria, a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos) 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Sem prejuízo, nada 

obsta que, no decorrer do processo, mediante pedido expresso e 

comprovação dos requisitos legais, seja concedida a tutela provisória de 

urgência ou evidência. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. 

(2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em 

vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000742-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE PESTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIA THIMMIG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000742-22.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

GUILHERME HENRIQUE PESTANA RÉU: CLELIA THIMMIG Trata-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por GUILHERME HENRIQUE PESTANA, em 

face de CLÉLIA THIMING. A parte requer o deferimento do benefício da 

gratuidade de justiça. No entanto, em que pese a previsão contida no art. 

99, § 3º do CPC/15, relativamente à presunção de veracidade da alegação 

de hipossuficiência da pessoa física, a Constituição Federal, no art. 5º, 

inciso LXXIV, determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. No caso dos autos, o requerente é advogado e 

em 2013 firmou contrato de cessão de direitos de posse e compromisso 

de compra e venda de uma área de 250 hectares no valor de R$ 

295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), sendo também este o 

valor da causa. Portanto, os fatos narrados na inicial, bem como a 

natureza da causa em questão, por si sós, não ensejam presunção, ainda 

que relativa, de hipossuficiência econômica. Destarte, sob pena de 

usurpação da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico 

brasileiro, que tem na Constituição Federal sua norma superior, à qual 

todas as demais normas devem observância, a comprovação da 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais consentânea 

com a ordem constitucional vigente. Com efeito, nos termos do art. 321, 

caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de 

contas bancárias para comprovação da renda mensal, contas de 

consumo habitual do lar (como água e luz), etc. Decorrido o prazo, 

RETORNEM os autos conclusos. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada 

no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000799-40.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH COUTINHO NASCIMENTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NASCIMENTO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000799-40.2019.8.11.0014. 

INVENTARIANTE: ELIZABETH COUTINHO NASCIMENTO INVENTARIADO: 

MANOEL NASCIMENTO Trata-se de requerimento de abertura de inventário 

judicial dos bens deixados por Manoel Nascimento, proposto por 

ELIZABETH COUTINHO NASCIMENTO. No que tange ao pedido de 

gratuidade de justiça, a parte não apresentou declaração de 

hipossuficiência, assim como não comprovou a incapacidade financeira 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e 

da família, em conformidade com o que dispõe o art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Com efeito, nos termos do art. 321, caput do CPC/15, 

intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a 

declaração de hipossuficiência e outros documentos hábeis a provar a 

hipossuficiência financeira, servindo para tanto, por exemplo: cópias de 

suas últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc. Alternativamente, no mesmo prazo, junte-se aos autos 

comprovante de pagamento das custas. CUMPRA-SE. após retornem os 

autos para ulteriores deliberações. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000788-11.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000788-11.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: NELICE NASCIMENTO DOS SANTOS REQUERIDO: 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A , Trata-se 

de ação DE RESPOSABILIDADE CIVIL, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por NELICE NASCIMENTO DOS SANTOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No que 

tange ao pedido de gratuidade de justiça, a parte não apresentou 

declaração de hipossuficiência, assim como não comprovou a 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo do sustento próprio e da família, em conformidade com o que 

dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Com efeito, nos termos do 

art. 321, caput do CPC/15, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e outros 

documentos hábeis a provar a hipossuficiência financeira, servindo para 

tanto, por exemplo: cópias de suas últimas declarações de imposto de 

renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites do 3 

(três) últimos meses, extratos atualizados de contas bancárias de sua 

titularidade, contas de consumo habitual do lar, etc. Alternativamente, no 

mesmo prazo, junte-se aos autos comprovante de pagamento das custas. 

CUMPRA-SE. após retornem os autos para ulteriores deliberações. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000801-10.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ARAUJO SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FELIX DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000801-10.2019.8.11.0014. 

INVENTARIANTE: MARIA DE ARAUJO SILVA INVENTARIADO: JUAREZ 

FELIX DA SILVA Trata-se de requerimento de abertura de inventário 

judicial dos bens deixados por JUAREZ FÉLIX DA SILVA, proposto por 

MARIA DE ARAÚJO SILVA No que tange ao pedido de gratuidade de 

justiça, a requerente não apresentou declaração de hipossuficiência, 

assim como não comprovou a incapacidade financeira para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, em 

conformidade com o que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. 

Com efeito, nos termos do art. 321, caput do CPC/15, intime-se a parte 

requerente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a declaração de 

hipossuficiência e outros documentos hábeis a provar a hipossuficiência 

financeira, servindo para tanto, por exemplo: cópias de suas últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de 

contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo habitual do lar, 

etc. Alternativamente, no mesmo prazo, junte-se aos autos comprovante 

de pagamento das custas. CUMPRA-SE. após retornem os autos para 

ulteriores deliberações. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000850-51.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000850-51.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DE CASTRO RÉU: SEGURADORA LIDER Cuida-se de pedido 

de ação de cobrança ajuizada por MARIA LUCIA DE CASTRO, em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS 

S.A. De elementar conhecimento que, para o recebimento da petição 

inicial, a mesma deve preencher alguns requisitos, de modo que poderá 

ser indeferida nas hipóteses previstas no artigo 330 do CPC. 

Analisando-se o caso em epígrafe, verifica-se que a parte autora não 

comprovou o prévio requerimento administrativo, o que implica em carência 

de interesse processual e enseja, acaso não realizada a emenda da 

petição inicial, o seu indeferimento, nos termos do art. 330, III do CPC/15 É 

neste sentido o entendimento do Tribunal do Estado de Mato Grosso e do 

STF: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal 

é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019) “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 350. RECURSO 

DESPROVIDO”. (STF, RE 938.348/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.02.2016). 

Noutro ponto, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes 

façam jus ao benefício, é necessário que se acoste nos autos 

comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família. No caso dos autos, embora o requerente traga aos autos 

comprovante de hipossuficiência, o fez de forma genérica, não 

especificando os motivos pelos quais o pagamento das custas 

processuais colocará em risco o sustento de sua família, tampouco 

eventuais compromissos que possui com sua renda aferida que a 

colocará na condição de hipossuficiente. Tambem não há nos autos 

comprovante de residência da requerente. Portanto, o caso é de emenda à 

exordial. Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, concedo à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que junte aos autos o 

comprovante do requerimento administrativo, bem documentos que 

comprove sua hipossuficiência e comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-23.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SEVERO BONFIM (RÉU)

OLIMPIA RODRIGUES BONFIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000826-23.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA RÉU: ANTONIO SEVERO BONFIM, OLIMPIA 

RODRIGUES BONFIM Cuida-se de ação monitória, ajuizada pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de ANTONIO SEVERO BONFIM e OLIMPIA 

RODRIGUES BONFIM, todos devidamente qualificados nos autos. De 

elementar conhecimento que, para o recebimento da petição inicial, a 

mesma deve preencher os requisitos dispostos nos artigos 319 e 320 do 

CPC/15, de modo estando ausentes qualquer deles, poderá ser indeferida 

nos termos do artigo 330 do CPC, se a parte autora não proceder à 

emenda da exordial no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321). Analisando-se 

o caso em epígrafe, verifica-se que o requerente não juntou aos autos os 

documentos de identificação da pessoa jurídica (CNPJ, contrato social 

atualizado e comprovante de endereço), assim como não comprovou o 

pagamento de custas. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, caput do 

CPC/15 e, sob pena de indeferimento da peça exordial (art. 330 do CPC), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, juntando aos autos CNPJ, contrato social e comprovante de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2500 de 2710



endereço da pessoa jurídica requerente, bem como comprovante do 

pagamento das custas processuais. Decorrido o prazo supra, RETORNEM 

os autos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000825-38.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANETE RODRIGUES BONFIM PEREIRA (RÉU)

LINALDO TUNES PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000825-38.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA RÉU: LINALDO TUNES PEREIRA, GILVANETE 

RODRIGUES BONFIM PEREIRA Cuida-se de ação monitória, ajuizada pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de LINALDO TUNES PEREIRA e 

GILVANETE RODRIGUES BONFIM PEREIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos. De elementar conhecimento que, para o 

recebimento da petição inicial, a mesma deve preencher os requisitos 

dispostos nos artigos 319 e 320 do CPC/15, de modo estando ausentes 

qualquer deles, poderá ser indeferida nos termos do artigo 330 do CPC, se 

a parte autora não proceder à emenda da exordial no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321). Analisando-se o caso em epígrafe, verifica-se que o 

requerente não juntou aos autos os documentos de identificação da 

pessoa jurídica (CNPJ, contrato social e comprovante de endereço), assim 

como não comprovou o pagamento de custas. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da 

petição inicial, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos CNPJ, contrato social e 

comprovante de endereço da pessoa jurídica requerente, bem como 

comprovante do pagamento das custas processuais. Decorrido o prazo 

supra, RETORNEM os autos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-36.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARIA BOTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000851-36.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: JOSE MARIA BITENCOURT REQUERIDO: ROSANGELA 

MARIA BOTI Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária para 

reconhecimento de união estável, ajuizada por JOSÉ MARIA BITENCOURT 

e ROSANGELA MARIA BOTI. Presentes os requisitos legais, recebo a 

petição inicial. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Intimem-se os requerentes para que apresentem nos autos endereço dos 

filhos do casal ou de filhos unilaterais de qualquer dos requerentes, no 

prazo de 10 (dez) dias. Na sequência, aportados aos autos os 

respectivos endereços, proceda-se à INTIMAÇÃO para que, querendo, 

manifestem-se nos autos, nos termos do art. 721 do CPC/15. Após, 

retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN 

DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZETE FRANCISCO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000898-10.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALVES LIMA (EXECUTADO)

NIVANIA KARINE AZEVEDO DA SILVA (EXECUTADO)

GILMAR ALVES LIMA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS 

AUTOS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-59.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000843-59.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por JOSÉ PEREIRA DA SILVA, em 

face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. 

Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista 

o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBOa petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: 

O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não há provas 

suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do direito 

pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da verossimilhança 

das alegações de fato e de direito, no tocante aos requisitos para 

cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam: (a) 
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a condição de trabalhador rural no momento de implementação do requisito 

idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do 

período de carência (trabalho rural pelo tempo correspondente ao período 

de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, no tocante à condição de 

trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a prova material 

diga respeito a todo período de trabalho campesino, é imprescindível que 

seja ela robusta e apta a comprovar, com a verossimilhança que se 

requer, a presença dos requisitos para a concessão do benefício. É o que 

se depreende do enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da 

probabilidade do direito alegado, é necessário, para a concessão de 

medida antecipatória sem a oitiva da parte contrária, que reste configurado 

o periculum in mora, correspondente ao risco de dano irreparável em 

razão da possível demora do provimento jurisdicional definitivo. No caso 

dos autos foram juntados documentos que servem como início de prova 

material do trabalho rural (cadastro eleitoral, declaração do sindicato rural, 

prontuário médico, notas fiscais, declaração unilateral do arrendador do 

imóvel rural em que residiria, etc.), na medida em que indicam a condição 

de trabalhador rural da requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o 

conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição 

abreviada, se concluir pela existência das condições legais mínimas 

(sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento da 

aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. No mais, DEFERE-SE o pedido de tramitação 

prioritária, com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003 e art. 1048 do CPC/15. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000746-59.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000746-59.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP RÉU: 

MUNICIPIO DE POXOREU MT Cuida-se de ação monitória, ajuizada pelo 

K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, em face 

de MARCOS RIBEIRO JÚNIOR, todos devidamente qualificados nos autos. 

De elementar conhecimento que, para o recebimento da petição inicial, a 

mesma deve preencher os requisitos dispostos nos artigos 319 e 320 do 

CPC/15, de modo estando ausentes qualquer deles, poderá ser indeferida 

nos termos do artigo 330 do CPC, se a parte autora não proceder à 

emenda da exordial no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321). Analisando-se 

o caso em epígrafe, verifica-se que o requerente não comprovou o 

pagamento de custas, bem como não fez prova da incapacidade 

financeira para arcar com as custas do processo, conforme determina o 

art. 5º, LXXIV da CRFB/88. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15 e, sob pena de indeferimento da peça exordial (art. 330 

do CPC), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos documentos hábeis a provar 

a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas 

processuais, servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias das 

últimas declarações de imposto de renda, extratos atualizados de contas 

bancárias, contas de consumo habitual (como água e luz), balanço anual, 

etc. Decorrido o prazo supra, RETORNEM os autos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000933-67.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAR JOSE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000933-67.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ROMAR JOSE VIEIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ROMAR JOSÉ VIEIRA, em face 

do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. 

Narra o requerente, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à 

agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando 

seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo 

no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 

Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa 

no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 

345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 
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quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000805-47.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL LAUREDONIO ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000805-47.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ANTONIO MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA RÉU: NOEL LAUREDONIO 

ALVES Cuida-se de ação monitória, ajuizada POR ANTÔNIO MIGUEL 

FRANCISCO DE SOUZA, em face de NOEL LAUREDONIO ALVES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Da prova escrita do direito alegado: 

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. No 

caso das ações monitórias, além dos requisitos do mencionado artigo, a 

parte requerente também deverá atentar-se ao disposto nos arts. 700 e 

701 do CPC, que assim dispõem: Art. 700. A ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento 

de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de 

bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer. § 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, 

produzida antecipadamente nos termos do art. 381 . § 2º Na petição inicial, 

incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, 

instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; 

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico 

perseguido. § 3º O valor da causa deverá corresponder à importância 

prevista no § 2º, incisos I a III. § 4º Além das hipóteses do art. 330 , a 

petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º 

deste artigo. § 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova 

documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, 

emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. § 6º É 

admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. § 7º Na ação 

monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o 

procedimento comum. Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 , aplicar-se-á o disposto no art. 496 , 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916 . 

Assim, deve a parte autora apresentar: (1) prova escrita sem eficácia de 

título executivo judicial que comprove o direito pleiteado em face do 

requerido; (2) memória de cálculo e valor atual da coisa reclamada ou 

conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico. Em síntese, 

quanto ao documento que informa o direito do autor, ainda que não seja 

necessária prova robusta ou insofismável, deve ela ser escrita e idônea 

para permitir que o magistrado conclua pela probabilidade do direito 

alegado pela parte. No caso dos autos, em que pese a narrativa inicial, 

informando que o autor estaria munido de declarações e planilhas 

elaboradas pela parte requerida, as quais atestariam os valores a que faz 

jus a parte requerente, constam nos autos apenas duas notas fiscais em 

favor do requerente (no valor de R$ 2320,00 - dois mil, trezentos e vinte 

reais- e de R$ 4.000,00 - quatro mil reais). No entanto, não há nenhum 

elemento que permita concluir com razoável probabilidade que o montante 

é devido pelo requerido ao requerente e quiçá de que há outros valores 

devidos e não adimplidos que totalizem o valor informado na petição inicial 

Não havendo prova pré-constituída do direito suscitado, cabível, nos 

termos do art. 700, § 5º, a emenda da petição inicial, sob pena de 

indeferimento. Do pedido de gratuidade de justiça: Quanto ao pedido de 

gratuidade de justiça, em que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do 

CPC/15, relativamente à presunção de veracidade da alegação de 

hipossuficiência da pessoa física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso 

LXXIV, determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso dos autos, a parte autora juntou a mencionada 

declaração, ao mesmo tempo em que pugna pela devolução de valores 

investidos em Pessoa Jurídica da qual fora sócio, estimando-se em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, os fatos narrados na inicial, bem 

como a natureza da causa em questão, por si sós, não permitem presumir, 

ainda que relativamente, a hipossuficiência econômica da parte, sendo 

necessária a comprovação do alegado. Destarte, sob pena de usurpação 

da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que 

tem na Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais 

normas devem observância, a comprovação da incapacidade financeira 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional 

vigente. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob 

pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial: (a) Alternativamente, 

(a.1) Juntando aos autos documentos hábeis a provar a alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de 

contas bancárias para comprovação da renda mensal, contas de 

consumo habitual do lar (como água e luz), etc. ou (a.2) comprovando o 

pagamento de custas; e (b) Alternativamente, (b.1) aportando aos autos 

prova pré-constituída do direito alegado, bem como demonstrativo 

atualizado dos débitos; ou (b.2) promovendo a conversão para a ação 

cabível no procedimento comum. Decorrido o prazo supra, RETORNEM os 

autos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Poxoréu, 

data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000950-06.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JACI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000950-06.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: JACI FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Trata-se a demanda de 

ação que objetiva o restabelecimento da aposentadoria por invalidez em 

sua integralidade, com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por 

JACI FERNANDES DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Da tutela provisória de urgência: A parte 

autora requer a concessão de tutela provisória de urgência para fins de 

determinar à autarquia federal o restabelecimento da aposentadoria por 
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invalidez na sua integralidade, tendo em vista decisão da autarquia, que, 

após realização de perícia revisional, decretou a redução gradual do 

benefício até a sua extinção total em 29/03/2020. Muito embora seja 

autorizada pela jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o 

Poder Público em ações previdenciárias, o interesse público subjacente à 

demanda, assim como o risco de reforma da decisão antecipatória (que 

implica no dever de devolução dos valores pagos) reclamam cautela 

reforçada por parte deste juízo. Com efeito, deixo de analisar, por ora, o 

pedido de tutela provisória de urgência, para análise posterior à realização 

de perícia médica que ateste as condições de saúde da requerente. Por 

envolver a demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não possuem poderes para transigir, CITE-SE 

a autarquia ré para que, querendo, pugne pela realização de audiência de 

conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. Com fulcro no art. 370 c/c o art. 139, VI, do CPC/15, DEFIRO o pedido 

de realização de perícia técnica, a fim de que se constate, como acima 

mencionado, a existência ou não de patologia que, efetivamente, 

incapacite para o exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, 

para que informe se esta é permanente ou temporária. Para tanto, 

NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo 

Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em 

aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais), nos termos da decisão exarada no 

processo de n. 10000518-84.2019.8.11.0014, que considerou os critérios 

previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ.Com o 

agendamento, intimem-se as partes, para ciência. FIXA-SE o prazo de 30 

(vinte) dias para a realização da avaliação médica, e 05 (cinco) dias após 

o exame para juntada do laudo. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

de 15 dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem 

quesitos, bem como arguam impedimento ou suspeição, nos termos do art. 

465, § 1º do CPC/15 Com o aporte do referido laudo, RETORNEM os autos 

conclusos para decisão relativa ao pedido de tutela provisória de urgência 

e INTIMEM-SE as partes para manifestação sobre o laudo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se 

ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para 

pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 

2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para 

tanto. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000881-71.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BRAZILIANO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000881-71.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: CELSO BRAZILIANO DE ARAUJO REQUERIDO: FUNDO DO 

REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por CELSO BRASILIANO DE ARAÚJO, em face do INSS, 

pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte 

autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBOa petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: 

O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não há provas 

suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do direito 

pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da verossimilhança 

das alegações de fato e de direito, no tocante aos requisitos para 

cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam: (a) 

a condição de trabalhador rural no momento de implementação do requisito 

idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do 

período de carência (trabalho rural pelo tempo correspondente ao período 

de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, no tocante à condição de 

trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a prova material 

diga respeito a todo período de trabalho campesino, é imprescindível que 

seja ela robusta e apta a comprovar, com a verossimilhança que se 

requer, a presença dos requisitos para a concessão do benefício. É o que 

se depreende do enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da 

verossimilhança do direito alegado, é necessário, para a concessão de 

medida antecipatória sem a oitiva da parte contrária, que reste configurado 

o periculum in mora, correspondente ao risco de dano irreparável em 

razão da possível demora do provimento jurisdicional definitivo. No caso 

dos autos foram juntados documentos que servem como início de prova 

material do trabalho rural, na medida em que indicam a condição de 

trabalhador rural da requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de, irresponsavelmente, gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. Acrescente-se 

por fim que, muito embora seja autorizada, pela jurisprudência pátria, a 

concessão de liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, 

o interesse público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma 

da decisão antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores 

pagos) reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Sem prejuízo, 

nada obsta que, no decorrer do processo, mediante pedido expresso e 

comprovação dos requisitos legais, seja concedida a tutela provisória de 

urgência ou evidência. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. 

(2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em 

vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no 
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prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. No mais, DEFERE-SE o pedido de tramitação prioritária, com fulcro 

no art. 71 da Lei 10741/2003 e art. 1048 do CPC/15. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001049-73.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE BENEDITO CIRILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001049-73.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

DONIZETE BENEDITO CIRILO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por DONIZETE BENEDITO 

CIRILO, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

tempo de contribuição. De elementar conhecimento que as petições iniciais 

deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel 

Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Ademais, se o pedido veiculado contrariar precedentes dos 

tribunais superiores, nos moldes do art. 332 do CPC/15, pode o magistrado 

julgar liminarmente improcedente, antes mesmo da citação da parte 

requerida. Da análise do petitório inicial e dos documentos anexados, 

observa-se que a parte autora pretende obter a concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição, somando-se os períodos de 

atividade especial (com a devida conversão), tempo de contribuição na 

condição de contribuinte individual e o tempo de trabalho rural exercido de 

01/09/1998 a 30/04/2012. Pois bem, é de rigor salientar que o benefício 

pretendido pela parte exige, necessariamente, que sejam vertidas as 

contribuições aos Cofres da Previdência Social pelos períodos de 30 ou 

35 anos, conforme se trate de mulher ou homem, respectivamente. 

Ressalva-se apenas o período anterior a 31/10/1991 (inclusive para os 

trabalhadores com idade superior a 12 anos), o qual pode ser computado 

como tempo de serviço para fins de obtenção de aposentadoria por tempo 

de contribuição ou aposentadoria híbrida (tema 1007/STJ[1] – recurso 

repetitivo), independentemente do recolhimento das contribuições 

previdenciárias. Excetuada tal hipótese, apenas o trabalhador rural 

contribuinte tem direito a tais benefícios. É o que se infere do disposto no 

art. 39, incisos I e II, bem como do art. 55, § 2º da Lei 8213/91, segundo o 

qual somente o tempo de serviço do segurado trabalhador rural prestado 

anteriormente à data de vigência da Lei 8213/91 será computado 

independentemente de contribuição. No mesmo sentido, jurisprudência 

pacífica dos tribunais superiores. Ademais, excluindo-se o período de 

trabalho rural, resta claro o não preenchimento do tempo de contribuição 

exigido, ainda que se proceda à conversão do tempo de atividade especial 

para atividade comum. Diante do exposto, em prestígio ao princípio da 

instrumentalidade processual e efetividade da jurisdição, e tendo em vista 

a natureza alimentar do pleito, com fulcro no art. 321, caput do CPC/15, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o 

petitório (nos termos da fundamentação supra) e promover as retificações 

necessárias, sob pena de ser a presente demanda julgada liminarmente 

improcedente, com esteio no art. 332 do CPC/15. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito [1] "O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, 

anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da 

carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda 

que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos 

termos do artigo 48, parágrafo 3º, da Lei 8.213/1991, seja qual for a 

predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de 

trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo"

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001091-25.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001091-25.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JOEL RODRIGUES 

DA SILVA Trata-se de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face de JOEL RODRIGUES DA 

SILVA, ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem 

alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. 

A inicial foi distribuída com os documentos necessários, dentre eles, o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora 

e da notificação extrajudicial. Assim, demonstrada a presença dos 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem 

indicado na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. Executada a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, 

pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, 

com as alterações da Lei 10.931 de 2004). DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. Proceda a Secretaria à retificação do polo ativo da demanda, 

para fazer consta o Banco Bradesco S.A. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000927-60.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE FATIMA FIEL ALVES STORTI (REQUERENTE)

JUAREZ FIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOMINGAS LOPES SCHMITT (REQUERIDO)

FERNANDO SCHMITT (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL, EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000988-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OBENUZIO BARRETO WANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000988-18.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: OBENUZIO BARRETO WANDERLEY REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Trata-se a demanda de 

ação que objetiva a obtenção de auxilio doença e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por OBENUZIO BARRETO WANDERLEY, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a 

parte autora preenche os requisitos legais relativos à qualidade de 

segurado, carência do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas 

atividades profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. 

Do pedido de gratuidade de justiça: Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: 

O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando-se detidamente o encarte processual, verifica-se que não há 

provas suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do 

direito pugnado, que, na espécie, resultaria da verossimilhança das 

alegações de fato e de direito, no tocante aos requisitos do benefício de 

auxílio doença (carência de 12 contribuições, condição de segurado e 

incapacidade parcial e/ou temporária). Isto porque, ainda que, de fato, se 

trate de hipótese de dispensa da carência e que haja verossimilhança 

quanto à incapacidade alegada, é de rigor a comprovação da condição de 

segurado. No caso dos autos foram juntados documentos que servem 

como início de prova material do trabalho rural (declaração do sindicato 

rural, dentre outros), no entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, 

ainda que em juízo de cognição abreviada, se concluir pelo preenchimento 

do requisito, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Outrossim, no tocante à qualidade de trabalhador rural, 

não obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a 

todo período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta 

e apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença 

dos requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Sobreleva esclarecer que, em sendo 

o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a 

dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, 

em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. Acrescente-se 

por fim que, muito embora seja autorizada pela jurisprudência pátria a 

concessão de liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, 

o interesse público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma 

da decisão antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores 

pagos) reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Sem prejuízo, 

nada obsta que, no decorrer do processo, mediante pedido expresso e 

comprovação dos requisitos legais, seja concedida a tutela provisória de 

urgência ou evidência. Sobreleva ressaltar por fim que, muito embora seja 

possível a concessão de liminares contra o Poder Público em ações 

previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim como o 

risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em 

conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDefiro, 

por ora, o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada 

formulado pelo autor, sem prejuízo da possibilidade de deferimento 

posterior. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 

Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização de perícia 

técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a existência 

ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de 

atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe se esta é 

permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do 

laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com 

cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os 

honorários periciais em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 

atendendo-se aos critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 

305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da avaliação médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do 

referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se 

ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para 

pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 

2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para 

tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses indisponíveis, e 

tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, pugne pela realização de audiência 

de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001017-68.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDUMIRO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001017-68.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

CLAUDUMIRO GOMES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido 

de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida em sede de 

sentença, proposta por CLAUDUMIRO GOMES DE OLIVEIRA, em face do 

INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a 

parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em 

vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 
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poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001006-39.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANTONIO MARCOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1001006-39.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS BARCELOS, MARIA CANDIDA DE 

ARAUJO I. Relatório Cuida-se de ação de divórcio consensual proposta 

por ANTONIO MARCOS BARCELOS e MARIA CANDIDA DE ARAUJO 

BARCELOS, narrando, em síntese, que contraíram matrimônio em 

30/09/1992. Diante da impossibilidade de vida conjugal em comum, 

requerem o rompimento do vinculo matrimonial de forma definitiva. 

Informaram ainda, que na constância do casamento não tiveram filhos e 

nem adquiriram bens. Em face dos fatos, pleiteiam a homologação do 

divorcio. A inicial veio instruída com a certidão de casamento do casal. 

Vieram os autos conclusos. II. Fundamentação De proêmio, forçoso 

salientar que no âmbito das ações de família, “todos os esforços deverão 

ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o 

juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento 

para a mediação e conciliação”, inteligência do artigo 694 do CPC. No que 

concerne ao pedido de homologação do divórcio, tendo em vista a 

revogação do lapso temporal advindo do art. 226, §6°, Constituição 

Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, 

inexiste instituto jurídico hábil para impedir a aplicação do art. 1.571, inciso 

IV do Código Civil. Dessa maneira, a pretensão de divórcio se traduz em 

direito protestativo dos requerentes, e, portanto, não admite contestações 

quando consentânea com os preceitos legais pertinentes. Ademais, o 

requerimento de divórcio consensual está em consonância com o art. 

1.571, inciso IV, do Código Civil vigente, que dispõe: Art. 1.571. A 

sociedade conjugal termina: (...) IV - pelo divórcio Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil, não se 

mostrando prescindível que constem os termos da transação, não 

bastando apenas à simples notícia de que as partes se compuseram 

amigavelmente. III. Dispositivo Forte em tais fundamentos, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução 

do mérito a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, decreta-se o divórcio de ANTONIO 

MARCOS BARCELOS e MARIA CANDIDA DE ARAUJO BARCELOS, nos 

termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem 

como do art. 226, §6º da Constituição Federal. EXPEÇA-SE mandado ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente, nos termos do 

artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 

1º, alínea 'a', Lei nº. 6.015/73, de modo a proceder à averbação da 

separação e alterar o nome da requerente para que passe a constar 

apenas MARIA CÂNDIDA DE ARAÚJO. DEFERE-SE os benefícios da justiça 

gratuita aos requerentes com espeque no artigo 98 do CPC. Sem custas, 

eis que os requerentes são beneficiários da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000147-23.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000147-23.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: JUSCIRLENE VIEIRA DE CASTRO REQUERIDO: ERYCK 

SILVA OLIVEIRA As partes, devidamente qualificadas e representadas 

nos autos manifestaram pela homologação de acordo em relação ao objeto 

da demanda. No petitório de ID n. 22282555, o Ministério Público 

apresentou parecer favorável. É o relatório. Fundamento e decido. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o termo de 

acordo apresentado comporta homologação. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo celebrado entre as partes. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil de 2015. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000289-27.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA LOPES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000289-27.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

SAMARA LOPES DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Face ao adimplemento das obrigações pelo requerido, 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra 

ínsita ao art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo. Às 

providências. CUMPRA-SE. Poxoréu-MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000146-38.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PRIMA GALVAO OAB - MT21478-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000146-38.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA REQUERIDO: 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Face ao 

adimplemento das obrigações pela requerida, JULGO EXTINTOo presente 

cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, II c/c o art. 

513 do novel Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente 

sentença, proceda-se às as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. CUMPRA-SE. Poxoréu-MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000849-66.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000849-66.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 39.980,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Concessão, Conversão, Data de Início de 

Benefício (DIB)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi protocolada 

no prazo legal. Certifico ainda que procedo a intimação da parte autora 

para no prazo legal, impugnar a contestação apresentada Poxoréu/MT, 13 

de janeiro de 2020 SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000503-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LELIS JUIZ (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000503-18.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS LELIS 

JUIZ REU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de ação 

cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto 

processual de CARLOS LELIS JUIZ em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. Vislumbra-se em 

decisão de id. 22104615, que há muito fora deferida parcialmente tutela de 

urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso, por meio de sua 

Secretaria de Saúde, que realize em favor do requerente, consulta com 

médico especialista. Ora, não é crível que, verificada patente desídia dos 

Poderes Públicos no tocante ao Direito à saúde, o judiciário mantenha-se 

inerte, incorrendo, ele próprio, em clara violação ao direito à saúde, um 

dos mais elementares direitos fundamentais assegurados pelo texto 

constitucional. Diante disso, INTIME-SE a parte autora para dizer o atual 

andamento dos procedimentos médicos necessários para a realização da 

cirurgia no prazo de 15 (quinze) dias. No caso de não ter sido realizada ao 

menos a consulta médica, tendo em vista o tempo já decorrido desde o 

deferimento da liminar, INTIME-SE a requerida para que efetive o 

atendimento com o médico especialista no prazo de 30 (trinta) dias e 

informe nos autos a data provável para a realização do procedimento 

cirúrgico, que deverá ocorrer no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Se já houve a 

consulta médica, INTIME-SE para dizer a data provável do procedimento 

cirúrgico, que deverá ocorrer no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Realizadas as 

diligências acima, venham-me os autos conclusos para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado do mérito. Ás providências, cumpra-se. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-76.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO LEITE PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000288-76.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

AURELIANO LEITE PINHEIRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTO, Defiro o pedido de ID. 21309748 e determino 

o processamento da fase de cumprimento de sentença. Proceda ao 

Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos do artigo 348 

e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão do tipo de 

processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, a 

depender do sistema vinculado ao feito. Intime-se a autarquia ré, com 

envio dos autos em carga para, querendo, impugnar os cálculos 

apresentados pela parte autora em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

535 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo acima sem 

requerimentos ou havendo concordância expressa do INSS, certifique-se 

e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais e 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal. Apresentada impugnação 

pela autarquia ré, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações. Ás 

providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-50.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA MATA PANCOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000184-50.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOANICE DA MATA PANCOTTI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de ação previdenciária ajuizada por 

JOANICE DA MATA PANCOTTI em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados no encarte processual, 

visando à concessão do benefício aposentadoria por idade de 

trabalhadora rural. Despachada a inicial, a mesma foi recebida à ID 

19811772. A autarquia executada apresentou contestação no 

ID20084905. No ID 20737405, a parte exequente apresentou impugnação a 

contestação. Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: a condição de segurado especial da requerente quando 

do implemento do requisito idade. ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita no ponto 

controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação do exercício de 

atividade rural. Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento da 
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autora, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

fevereiro de 2020 às 13:30min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. Na sequência, remetam-se os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-21.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000658-21.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES REU: LUIZ PEREIRA PINTO Vistos, 

Trata-se de ação possessória com pedido de tutela provisória de urgência 

em caráter liminar c/c responsabilidade civil por dano moral e material, 

ajuizada por MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES contra LUIZ PEREIRA 

PINTO, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que a 

parte autora há alguns anos passou a tolerar a passagem do vizinho 

(requerido) em sua propriedade. Aduz que o requerido, em abuso de 

direito, estaria praticando atos que reduzem ou restringem seu direito de 

propriedade, ao utilizar de forma anormal a possibilidade de passagem 

tolerada pela requerente. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. 

Presentes os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição 

inicial. No que concerne à tutela provisória de urgência em caráter liminar, 

o Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). In 

casu, sem prejuízo da possibilidade de posterior deferimento, verifica-se 

que o pedido de tutela provisória não merece acolhimento por este Juízo, 

eis que não comprovada, suficientemente, a probabilidade do direito, bem 

como o risco de dano iminente ou ao resultado útil do processo a justificar 

a concessão de providência antecipatória sem a oitiva da parte contrária. 

Tramita neste juízo processo conexo a este, ajuizado pelo requerido 

contra a requerente, em que fora deferida liminar em desfavor deste 

último. Portanto, a complexidade da divergência demanda a oportuna 

dilação probatória, caso inexitosa a tentativa de conciliação entre as 

partes. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, ante a 

ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 

Em conformidade com o disposto no art. 334 do CPC/15, DETERMINO a 

intimação/citação das partes para audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 19 de fevereiro de 2020 às 13h45min na sala de 

audiências. A intimação do autor deve se dar na pessoa do seu advogado 

(art. 334, § 3º do CPC/15) e a citação do requerido com, no mínimo, 20 dias 

de antecedência (art. 248 do CPC/15). Em não havendo acordo, o réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado desta via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação, deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

informada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-21.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA NO PRAZO LEGAL EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-62.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000416-62.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOANA DARQUES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOANA DARQUES 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados no encarte processual, visando à concessão do 

benefício aposentadoria por idade de trabalhador rural. Despachada a 

inicial, a mesma foi recebida - ID 2057960. A autarquia apresentou 

contestação no ID 21249089. No ID 21413930, a parte exequente 

apresentou impugnação a contestação. Vieram os autos conclusos. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 
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benefício requerido. Diante da natureza da demanda, aliado ao 

requerimento da autora, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 

pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de fevereiro de 2020 às 14:00min (MT). ADMITE-SE a prova testemunhal 

para eventualmente comprovar a questão de fato descrita no ponto 

controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação do exercício de 

atividade rural. Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a 

autora para que apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. Na 

sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE 

o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000160-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA FUTEBOL CLUBE - CGC (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, foi redesignada à audiência 

de conciliação/mediação para o dia 27/2/2020, às 14h, CEJUSC - 

POXORÉU/MT Poxoréu/MT , 20 de janeiro de 2020. SALUSTIANO CANDIDO 

PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000160-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA FUTEBOL CLUBE - CGC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, foi redesignada à audiência 

de conciliação/mediação para o dia 27/2/2020, às 14h, CEJUSC - 

POXORÉU/MT Poxoréu/MT , 20 de janeiro de 2020. SALUSTIANO CANDIDO 

PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000160-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA FUTEBOL CLUBE - CGC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000160-22.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: AMERICA FUTEBOL CLUBE - CGC 

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS 

em face de AMÉRICA FUTEBOL CLUBE-CGC, representada por JAVÉ 

BARROS ALENCAR, todos devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando-se os autos, observa-se que a parte requerente manifestou 

interesse em realizar audiência de conciliação/mediação na petição inicial, 

assim como o requerido em sede de contestação. Ademais, embora já se 

tenha tentado obter conciliação anteriormente, as partes não 

compareceram à audiência designada. Com efeito, com esteio no art. 139, 

V do CPC/15, REMETO os autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução 

de conflitos e cidadania de Nova Xavantina), para que sejam as partes 

convocadas para audiência de conciliação e mediação. CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do 

CPC. Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação, deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido. 

Havendo ou não transação, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberações ulteriores. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

LUIS MARIA DE JESUS (REU)

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS OAB - MT16742-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000233-91.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: LUIS MARIA 

DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE POXOREU MT 

VISTO, Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face 

LUIZ MARIA DE JESUS, MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. Na decisão de id. 

22004458, exarada em 15 de abril de 2019, foi deferida tutela de urgência 

para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Poxoréu/MT, 

por intermédio de suas respectivas Secretárias de Saúde, que dispensem 

todo o empenho necessário à avaliação pela equipe médica do Hospital 

Adalto Botelho quanto a necessidade de internação compulsória do 

primeiro requerido e verificada a necessidade, para que promovesse a 

internação do requerido LUIZ MARIA DE JESUS na referida clínica. Após, 

em 19 de junho de 2019 (ID 21054527), o Ministério Público veio aos autos 

anexar laudo apresentado por médico psiquiatra do SUS, em que se 

diagnosticou o paciente com psicose alcoólica (CID F10.4), razão pela qual 

prescreveu a internação compulsória com urgência. Diante disso, 

INTIMEM-SE o Estado do Mato Grosso e o Município de Poxoréu para que 

promovam a internação compulsória de Luiz Maria de Jesus ou 

disponibilizem numerário para a internação na rede privada no prazo de 10 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

OFICIE-SE (1) a Secretaria municipal de saúde para que designe a 

profissional Ida Ferreira Araújo C., assistente social atuante no 

departamento de saúde mental de Poxoréu, (2) bem como a psicóloga do 

juízo, para que estejam presentes nos procedimentos prévios à internação 

compulsória, bem como durante a diligência, empreendendo todos os 

esforços necessários junto ao paciente e à sua família, para que seu 

transcurso se dê da maneira pacífica e adequada à saúde mental e física 
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do paciente. Ademais, em sendo necessário, REQUISITA-SE, desde já, 

reforço policial. Advirta-se à equipe responsável pelo cumprimento da 

diligência que o uso da força deve se dar no limite do estritamente 

necessário para a condução do paciente, guardando-se todas as cautelas 

que a medida requer, em parceria e cooperação mútua com a psicóloga e 

a assistente social que estarão presentes durante o procedimento. Ás 

providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. A. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000409-70.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ANTONIO EDILTON ALVES DA SILVA REU: IZIDORIA TEIXEIRA DE 

ANDRADE NETA VISTOS DEFIRO o pedido ministerial de ID. 23159934. 

Com efeito, DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do juízo junto ao adolescente, ao pai registral e à mãe 

biológica, a fim de obter elementos que permitam aferir a 

existência/inexistência de vínculo afetivo entre o pai registral e à filha. 

Junte-se aos autos o respectivo relatório/parecer, no prazo máximo de 20 

dias. Outrossim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h30min. Intimem-se para 

comparecimento a genitora, que deverá trazer consigo a adolescente, bem 

como ao Ministério Público e à psicóloga vinculada ao Juízo. Cientifique-se 

o Ministério Público Estadual. Às providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000499-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

N. G. L. P. (TERCEIRO INTERESSADO)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000499-15.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: WELLITON 

SANTANA DE SOUZA Vistos. INTIME-SE o requerido para ciência da 

manifestação do Ministério Público (ID 21340136) e para que, querendo, 

contraponha suas alegações no prazo de 10 (dez) dias. Após o decurso 

do prazo assinalado, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024105-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTINO VILELA (AUTOR(A))

ARINE BEATRICE MEIRA VILELA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FLORINDO NETO (REU)

ANSELMO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

BELMIRO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

SERAFIM FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

ARMANDO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

JACINTA MARIA OLIVEIRA BARRETO (REU)

GENY LOPES DE OLIVEIRA (REU)

JORDINA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

JORGE FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

ASSIS FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIS FLORINDO DE OLIVEIRA OAB - 012.193.001-79 (REPRESENTANTE)

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1024105-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARISTINO VILELA, ARINE BEATRICE MEIRA VILELA E SILVA REU: JOAO 

FLORINDO DE OLIVEIRA, JACINTA MARIA OLIVEIRA BARRETO, JORGE 

FLORINDO DE OLIVEIRA, BELMIRO FLORINDO DE OLIVEIRA, GENY LOPES 

DE OLIVEIRA, JORDINA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, SERAFIM FLORINDO 

DE OLIVEIRA, ARMANDO FLORINDO DE OLIVEIRA, MANOEL FLORINDO 

NETO, ANSELMO FLORINDO DE OLIVEIRA, ASSIS FLORINDO DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: ASSIS FLORINDO DE OLIVEIRA Vistos, Certifique a 

secretaria a intimação da parte autora, conforme determinado na decisão 

de ID 18742911 e reiterado na determinação de ID 20416309. Certificada a 

intimação e o decurso do prazo sem manifestação, retornem os autos 

para extinção do processo. Em não tendo sido efetivada a referida 

comunicação processual, intime-se. Decorrido o prazo assinalado, 

retornem os autos para decisão. Às providências. Cumpra-se. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 1430-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:339125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 130-43.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Faustino dos Santos, Elson Sousa Miranda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 

3.777

 Processo nº 130-43.2015.811.0014 (Código 66050)

 VISTO,

Verifica-se às fls. 59 que não foi possível proceder a vinculação dos 

valores constantes nos autos, eis que o ofício apresentava “conta judicial 

ilegível”.

Assim, a secretaria para que requisite novamente a vinculação dos 

valores, sanando-se a irregularidade apresentada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 01 de abril de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 1430-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:339125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 Processo nº 1430-69.2017.811.0014 (Código 75834)

VISTO,

Tendo em vista o pleito pela penhora dos imóveis elencados às fls. 45/46, 

postergo sua apreciação para após a juntada da matrícula atualizado 

destes, providência que deverá ser cumprida pela parte exequente em 

cinco (05) dias, sob pena de indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 07 de maio de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65154 Nr: 1358-87.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Brasileiro de Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARA STEINKE - 

OAB:17840/O

 (Código 65154)

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Laerte Brasileiro de Alvarenga, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Instada a se manifestar, a fazenda exequente informa sua desistência 

quanto a presente execução, tendo em vista o cancelamento da CDA. (fl. 

62/63).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Verifica-se dos autos que o executado requer a desistência da presente 

ação, face o cancelamento do débito (CDA Nº. 201412439).

Por isto posto, Julgo Extinta, por sentença a execução, Com Resolução de 

Mérito, nos termos do artigo 26, da Lei 6.830/80, face o cancelamento do 

débito.

Por conseguinte, Determino o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante o cancelamento do 

débito, devendo ser expedido o necessário para tanto.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, Arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 19 de julho de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 313-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Francisco da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Processo nº 313-09.2018.811.0014

VISTO,

 Cuida-se de ação monitória ajuizada por AGNALDO FRANCISCO DA LUZ 

em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU, ambos regularmente qualificados nos 

autos.

Verifica-se que as irregularidades apontadas foram devidamente sanadas 

pelo requerente (fls. 64/66).

Destarte, estando o processo em ordem e não havendo demais questões 

preliminares ou prejudiciais de méritos a serem analisadas, dou por 

saneado o feito.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 12 de julho de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 1024-19.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Autos nº. 1024-19.2015.811.0014 (67660)

Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial inserta às fls. 121.

 De fato, o acusado foi regularmente citado por edital, porém não constituiu 

advogado. Razão disso, com amparo no artigo 366 do Código de Processo 

Penal, DECLARO a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, por não vislumbrar provas urgentes a serem produzidas.
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Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 23 de agosto de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71889 Nr: 1541-87.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista o teor da petição de fl. 61, revogo a nomeação de fl. 58.

NOMEIO, nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como advogado (a) 

dativo, para apresentar, querendo, resposta à acusação do acusado, o 

(a) advogado (a) Regina de Oliveira Dessunte, regularmente inscrito (a) no 

cadastro de advogados dativos desta comarca.

Desde já fixo, como honorários para pagamento do (a) nomeado (a) 

causídico (a), conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do 

artigo 303 da CNGCJ/MT, em 10 (dez) URH – Unidade Referencial de 

honorários.

Intime-se o (a) defensor (a) constituído (a) de seu múnus, cientificando-o 

das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e 305 da 

CNGCJ/MT.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 02 de setembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72580 Nr: 1911-66.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Andrade Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Autos nº. 1911-66.2016.811.0014 (72580)

Vistos etc.

 NOMEIO, nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como advogado (a) 

dativo, para apresentar, querendo, resposta à acusação do acusado, o 

(a) advogado (a) KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - OAB/MT 

19204, regularmente inscrito (a) no cadastro de advogados dativos desta 

comarca.

Desde já fixo, como honorários para pagamento do (a) nomeado (a) 

causídico (a), conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do 

artigo 303 da CNGCJ/MT, em 10 (dez) URH – Unidade Referencial de 

honorários.

Intime-se o (a) defensor (a) constituído (a) de seu múnus, cientificando-o 

das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e 305 da 

CNGCJ/MT.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 02 de setembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84673 Nr: 1280-20.2019.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Transclaza Ltda ME, Claudio Zanotto Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição de coisa apreendida 

formulado, nos termos de fundamentação supra.Int.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Nada sendo requerido e se certifique o transito em 

julgado, desde já, determino que se transladem cópias das peças 

principais a eventual ação penal e, em seguida, arquive-se o presente 

feito com as baixas e anotações devidas.Cumpra-se.Poxoréu/MT, 12 de 

setembro de 2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25522 Nr: 791-66.2008.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Torbay Gorayeb - 

OAB:7361/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77064 Nr: 1985-86.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY L. MANFROI E CIA LTDA, DARCY LUIZ 

MANFROI, FÁTIMA BIGATON MANFROI, LUANA THAIS MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1985-86.2017.811.0014 (77064).

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 47, uma vez que compete a parte diligenciar em 

busca dos endereços, sendo que em último e comprovado a 

impossibilidade de ser feita é que o Poder Judiciário deve intervir.

Intime-se a parte autora para, em 05 dias, requerer o que entender de 

direito.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 19 de setembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64043 Nr: 592-34.2014.811.0014
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Coelho Martins, Thabita Xavier Coelho Martins, 

Tayline Xavier Coelho Martins, Thamires Xavier Coelho Martins - menor 

impúbere

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berenice José Xavier Coelho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 592-34.2014.811.0014 (64043)

 Vistos.

Abra-se vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) 

dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, nos termos 

do artigo 627 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se

Poxoréu/MT, 21 de outubro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 716 Nr: 189-95.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ...Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a reiteração do pedido de 

penhora online sobre dinheiro nas contas da parte executada, 

utilizando-se do sistema Bacenjud. Pois bem, de elementar conhecimento 

que, o novel Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora 

dos numerários existentes em contas-correntes em seu art. 854, sendo 

depósitos ou aplicações financeiras até o valor da divida executada.Deste 

modo, o pedido da parte credora é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo.Merece ser 

registrado, por fim, que a penhora eletrônica via Bacenjud pode ser 

determinada independentemente do exaurimento das diligências no sentido 

de encontrar outros bens penhoráveis do executado, conforme 

solidificado entendimento jurisprudencial.Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado EDMAR 

LOPES DOS SANTOS, pessoa física, CPF n° 389.421.435-04 até o limite da 

dívida atualizada, no valor de R$ 811.973,60 (oitocentos e onze mil 

novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos).Havendo bloqueio 

de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a 

fim de que requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a 

parte executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao exequente da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em 

valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE 

os autos conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição 

ac ima defer ida v ia s is tema Bacenjud.Ás prov idências, 

CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82360 Nr: 36-56.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Noleto Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 citaçâo

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77432 Nr: 2201-47.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger Xavier Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 citação do denunciado

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80575 Nr: 1301-30.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 citação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 636 Nr: 80-81.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Soares da Silva, Antonio Gonçalves de 

Miranda, Diomário Pereira do Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código: 636

VISTO,

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOÃO SOARES DA SILVA, ANTONIO 

GONÇALVES DE MIRANDA e DIOMÁRIO PEREIRA DO LAGO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que houve o adimplemento integral da dívida e, 

assim, o exequente pugnou pela extinção do feito (fl.439/439v), bem como 

a execução foi adimplida conforme certidão de fl.453.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, com resolução de 

mérito, haja vista o pagamento da dívida.
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Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências, Cumpra-se.

Poxoréu/MT, ____ de __________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25373 Nr: 640-03.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isis Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 25373

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Isis Jesus do 

Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

expedidos no respectivo alvará de levantamento, bem como informado 

pela parte exequente às fls. 269/271 o adimplemento total da execução.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente e ao seu causídico, conforme alvarás de levantamento e 

a manifestação do exequente as fls. 269/270.

 De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Ante o exposto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo 

extinto o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, ___ de ______________de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18738 Nr: 787-34.2005.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Doralice Pego de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Código 18738

 VISTO,

 Tendo em vista a improcedência da ação, bem como pelo pedido de 

arquivamento da autora (fl. 219) e a inércia do requerido (fl. 221), 

DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas anotações de estilo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22640 Nr: 36-76.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Miguel Calix Filho - 

OAB:9192, Marcos Roberto Braz Silva - OAB:MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 22640

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO em face de JOSE MARIA SOUZA 

LIMA, devidamente qualificado nos autos.

Verifica-se nos autos que, a parte promovente requereu a desistência da 

ação, conforme fl. 128/129, sendo a parte executada devidamente citada 

em fl.130, mas quedou-se inerte fl. 134, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como aquiescência ao acolhimento do pleito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Por fim proceda-se o eventual desbloqueio/liberação da conta, dinheiro ou 

veiculo penhorado do executado. Por conseguinte o arquivamento dos 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se as baixas e anotações de praxe.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69651 Nr: 259-14.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, BdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT 15193

 Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, na tutela de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2515 de 2710



RHUAN DE OLIVEIRA SOUZA, representada por sua genitora BEATRIZ DE 

OLIVEIRA, em face de ROSEMAR DE SOUZA VIEIRA, todos devidamente 

qualificados.Conforme certidão de fl. 111, observa-se que o executado foi 

preso no dia 07 de novembro, em face do descumprimento do dever de 

pagar alimentos. Diante disso, entrou em contato com a secretaria do 

Juízo, buscando obter informações sobre o valor devido. Considerando-se 

que o executado encontra-se inadimplente desde 2016 (quando já em 

trâmite o presente cumprimento de sentença) e que a última atualização 

dos valores devidos foi acostada aos autos em maio de 2018, os autos 

foram enviados ao Ministério Público para vista e para nova atualização. 

Diante disso, a promotora de justiça atuante na comarca juntou aos autos 

informação de que o executado, de fato, não realiza os pagamentos 

desde a data acima mencionada e com base nisso apresentou os cálculos 

atualizados (fls. 114/115). A parte executada, por meio de advogado 

constituído, compareceu aos autos pugnando pelo pagamento parcial e 

parcelamento do restante. No entanto, ato contínuo, juntou nova petição 

(fl. 117) retificando a anterior e requerendo o pagamento do valor integral, 

que totaliza R$ 6692, 54 (seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos).Com efeito, forte nos fundamentos 

apresentados pelo Membro do Ministério Público à fl. 112, HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 114/115 e AUTORIZO o pagamento do valor integral, 

conforme requerido pela parte executada. Comprovado o pagamento, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ de soltura. Na sequência, DÊ-SE vista ao MP e 

EXPEÇA-SE alvará para disponibilização dos valores à parte requerente, 

intimando-a pessoalmente para retirada na secretaria, no prazo de 10 

(dez) dias. No mais, com fulcro no art. 104 do CPC/15, INTIME-SE o 

advogado do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos instrumento de procuração, que, adequadamente, lhe outorgue 

poderes para o ato que ora postula.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64543 Nr: 949-14.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindgleice de Souza Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Pois bem.Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não 

conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a penhora 

online sobre dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do 

sistema Bacenjud. De elementar conhecimento que, o novel Código de 

Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários 

existentes em contas-correntes em seu art. 854, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da divida executada.Deste modo, o 

pedido da parte credora é de todo válido, devendo, consequentemente, 

ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça 

em face ao caráter público do processo.Merece ser registrado, por fim, 

que a penhora eletrônica via Bacenjud pode ser determinada 

independentemente do exaurimento das diligências no sentido de 

encontrar outros bens penhoráveis do executado, conforme solidificado 

entendimento jurisprudencial.Com essas considerações, DETERMINO a 

penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação 

em instituição financeira, em nome da executada LINDIGLEICE DE SOUZA 

FRAGA, CPF: 021.030.801-06, até o limite da dívida remanescente 

atualizada, no valor de R$ 18.118,08 (dezoito mil cento e dezoito reais e 

oito centavos).Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente 

da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No 

caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.Em 

sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete 

para a efetivação da busca e constrição acima deferida via sistema 

Bacenjud.Ás providências, CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, 12 de novembro de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 1089-87.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Lima de Morais, Ataídes Sabadin, 

Carlos Aparecido Marcondes Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:20075/O, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565

 Intimação de Claudiomiro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60102 Nr: 1328-57.2011.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco HSBC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneide Maercia da Silva Pagnussat -ME, 

Vaneide Maercia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva 

Junior - OAB:7.662/MT

 Código 60102

 VISTO,

Considerando o teor da certidão de fl. 291, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas anotações de estilo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3352 Nr: 198-18.2000.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Seganfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Márcia Gonçalves da 

Silva - OAB:MT/6386

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.Por conseguinte, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º c/c 485 § 2°).Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.Darwin 

de Souza PontesJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71573 Nr: 1368-63.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ygor Regiel Félix Cardoso, Reginaldo Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Germano Julian Souza - 

OAB:16205/MT, Paulo José Canevazzi da Silva - OAB:OAB/MT 23.244

 Processo n. 7368-63.2016.811.0014 (71573).

Vistos.

Considerando que o réu manifestou o desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público (fl.152) e que nesta Comarca resta ausente o citado 

profissional, NOMEIO, nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como 

advogado (a) dativo, para atuar em sua defesa, o(a) advogado(a) 

GERMANO JULIAN SOUZA - OAB/MT 16.205, como advogado dativo do 

acusado YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO, devendo esse ser intimado 

para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação, caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a 

fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 10 (dez) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 1430-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:339125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 Código 75834

VISTO,

Certifique-se à Secretaria quanto ao cumprimento do despacho de fl. 47.

 Após, volvam-me os autos conclusos para futuras deliberações.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 665-35.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Jorge Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 Código 70386

VISTO,

 Considerando o oficio de fl. 62v, DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2019, 

às 14h00 min (MT) para a inquirição das testemunhas e interrogatório do 

réu por videoconferência.

Comunique-se ao juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias – 

partes e respectivos advogados.

Cientifique-se o Ministério Público e intimem-se os advogados 

eventualmente constituídos pelo réu.

Intimações e requisições necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Poxoréu/MT18 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66335 Nr: 281-09.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borge de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Marcelo Martins de Oliveira - OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU

Codigo: 66335

 VISTO,

Trata-se ação de cumprimento de sentença ajuizada por FRANCISCO 

BORGES DE SOUZA em face do OI S/A.., ambos qualificados nos autos, 

visando o recebimento de quantia certa.

 Apresentados os cálculos pela exequente às fl.382, a autarquia 

devidamente intimada para se manifestar, apresentou discordância com a 

parte autora à fls. 384/388.

Fundamenta-se. Decide-se.

 Diante da divergência sobre o cálculo apresentado nos autos pela 

exequente, determino que se encaminhe o feito à contadoria judicial para 

atualização do débito, a confecção da respectiva planilha na forma fixada 

pelo aludido decisum.

Sem prejuízo, procedidas às diligências necessárias, INTIME-SE a parte 

requerida para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu MT, ____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85202 Nr: 1729-75.2019.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de 

Rondonópolis-MT., Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Gomes da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719

 Carta precatória n.º 1729-75.2019.811.0014 (Código: 85202)

VISTO,

Atento a finalidade do ato deprecado, designo a data designo a data de 19 

de dezembro de 2019 às 14h45min (MT) , para a inquirição da testemunha 

Karolayne da Silva Almeida.

Ainda, determino seja intimado como requerido na missiva, atentando-se 

ao endereço apresentado.

Comunique-se ao juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias – 

partes e respectivos advogados.

Cientifique-se o Ministério Público e intimem-se os advogados 

eventualmente constituídos pelo réu.

Intimações e requisições necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 19 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70423 Nr: 685-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Vander 

Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Leonardo Santos de Resende - OAB:6358/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62217 Nr: 497-38.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas de São José, Aline Emanuelly Menezes 

de Souza Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB:19456

 “VISTOS. Vislumbra-se que neste ato fizeram-se presentes a 

representante, os advogados e os associados da Associação Furnas de 

São José, bem como a procuradora do Município e o representante da 

Defesa Civil de Primavera do Leste/MT. Ademais, ante os pareceres 

colhidos nesta audiência, ficou delimitado que a associação presente na 

área em questão é denominada, provisoriamente, por Furnas de São José, 

representada por Aline Emanuelly Menezes de Souza Cavalcante da Silva. 

Assim, RETIFIQUE-SE o polo passivo da presente demanda, bem como 

PROCEDA-SE A EXCLUSÃO dos demais requeridos vinculados aos autos. 

Ainda, defiro o pedido de juntada dos documentos apresentados pela 

parte requerida neste ato e, por consequência, DÊ-SE vistas ao Ministério 

Público Estadual para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos com relação a liminar de desocupação. Após, realizadas as 

diligências necessárias, volvam-me os autos conclusos para as 

deliberações e reanálise do pedido de desocupação dos associados. 

Cumpra-se, com urgência que o caso requer, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 1665-70.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batsita de Souza - OAB:MT-21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Vistos, etc. Não tendo sido validamente efetivada a citação da 

requerida, por ausência de seu encontro no endereço colacionado à 

inicial, fora a parte autora instada a manifestar-se.Não tendo trazido aos 

autos a informação necessária ao impulsionamento do processo, a parte 

limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de informações a 

diversos órgãos e instituição, com vistas a produção da informação que 

se pretende (fl. 61).É o relatório do necessário. Passo à decisão.Já 

tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir 

ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.O 

acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.No caso dos autos, 

verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos 

informações que integram o típico ato processual de postulação, qual seja 

a declinação do escorreito endereço do réu, cujo requisito encontra-se 

expressamente previsto no artigo 282, inciso II do código adjetivo civil.O 

direito discutido nos autos é de natureza privada e totalmente disponível, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais.Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de instituição financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos 

de dados cadastrais e de consumidores, muitas vezes muito mais 

atualizadas do que àqueles cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente 

os estatais.Portanto, sendo a declinação do endereço do réu obrigação 

privativa da parte autora, INDEFIRO o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 319, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil), nos termos do artigo 321, caput

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 77-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n. 77-28.2016.811.0014 (69294).

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 68, tendo em vista que não se esgotaram os meios 

para localização da parte requerida.

Intime-se a parte autora para, em 05 dias, dar o devido andamento no feito, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 19 de setembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 1424-62.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Bortolotte Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 75819

 Vistos

 Intime-se o requerido para impugnação a contestação, bem como para 

ciÊncia da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 

15 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu, _____ de____________ de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75567 Nr: 1297-27.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonathan de Vasconcelos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brookfield MB Empreendimentos Imobiliário S.A, 

Urbana Operações Imobiliárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Battipaglia Sgai - 

OAB:SP 214.918

 Código nº 75567

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por JONATHAN DE 

VASCONCELOS BARROS, em desfavor do BROOKFIELD MB 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E OUTRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

DEFIRO o pedido de folhas retro e DETERMINO o processamento da fase 

de cumprimento de sentença.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para em 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, com fulcro no artigo 523, caput, CPC.

No mais, proceda-se a secretaria quanto à ratificação da capa dos autos 

fazendo constar a nova fase processual.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 05 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73177 Nr: 93-45.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLANE SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73177

VISTO,

 Determino a remessa dos autos ao arquivo, uma vez que após o retorno 

do feito da segunda instância as partes nada requereram, em que pese 

regularmente intimadas, conforme se verifica na certidão de fl. 120.

Baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 08 de novembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 785-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Carvalho Gonçalves - 

OAB:, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Jordania Barcelo da 

Silva - OAB:19.722 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 20256/O

 Código 70565

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intenta por JOSÉ PEREIRA DOS 

ANJOS em desfavor de PEDRO LOPES DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Vislumbra-se que em detrimento a decisão de fl. 538, o executado em 15 

(quinze) dias teria que cumprir a integralidade o acórdão prolatado à fl. 

530, assim realizando a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação.

Verifica-se que a reintegração de posse pelo autor do imóvel em 

discussão foi realizada com sucesso, como podemos ver em certidão de 

fl. 569.

Com a manifestação da parte requerida ao arquivamento do feito e sem a 

manifestação da parte autora devidamente intimada a fl. 569-v, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas anotações de estilo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 18 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74727 Nr: 903-20.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILdS, RLdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivia Maria Lima Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 22.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa. Sem custas processuais.Ás providências, 

CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84228 Nr: 974-51.2019.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karollyne Valadares Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Generoso do Amaral Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU

Codigo: 84228

 VISTO,

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizado por KAROLLYNE 

VALADARES PINHEIRO, em face de seu genitor BENHUR GENEROSO DO 

AMARAL PINHEIRO todos devidamente qualificados.

Narra a inicial que, não obstante sentença homologatória de acordo 

extrajudicial para pagamento de alimentos, no qual se pactuou o 

equivalente a 125% do salário mínimo vigente, desde maio de 2014 o 

genitor não realiza os depósitos no montante integralmente devidos. Diante 

disso, requer o cumprimento de sentença para recebimento dos valores 

remanescentes, na forma do art. 523 do CPC/15.

Presentes os requisitos legais, DETERMINO o processamento da fase de 

cumprimento de sentença na forma do art. 523, caput do CPC/15.

Com efeito, INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize o pagamento dos valores informados na petição inicial por meio de 

depósito na conta corrente da genitora, sob pena de incidência de multa 

de 10% e honorários advocatícios.

Sem prejuízo do disposto acima, transcorrido o prazo sem que tenha 

ocorrido o pagamento, PROCEDA-SE ao protesto judicial atinente à pensão 

alimentícia no montante descriminado na planilha acostada aos autos pela 

parte autora, conforme autoriza o art. 528, §3º do CPC e EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 3º do CPC/15.

Na sequência, DÊ-SE vista ao Ministério público para que requeira o que 

entender cabível no prazo de 05 dias.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, na esteira do disposto no art. 5º, 

LXXIV da CRFB/88 e do art. 98, § 3º do CPC/15.

 Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu MT, ____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 468-75.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jolair Martins França, Ana Caroline Fonseca 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O, REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - 

OAB:24238/O

 Processo n. 468-75.2019.811.0014 (83131).

Vistos.

Tendo em vista a renúncia do advogado dativo Fabiano Dalloca de Paula 

(fl.128) e considerando que o mesmo se manifestou nos autos, fixo em 

04URH os honorários advocatícios, reduzindo o anterior fixado.

Com essas considerações, REVOGO a decisão de fl. 92.

Expeça-se certidão de honorários em favor do causídico (a), caso 

solicitado.

Por conseguinte, NOMEIO a advogada KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB/MT 19204, como advogada dativa da acusada ANA 

CAROLINA FONSECA DE ARAÚJO e REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - 

OAB/MT 24.238, para atuar em defesa do denunciado Jolair Martins 

França, devendo esses (as) ser (em) intimado (s) para, em cinco (05) 

dias, declinar nos autos se aceitam a honrosa nomeação, caso em que o 

prazo para a providência imperiosa começará a fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios ás advogadas acima nomeadas, no 

valor mínimo de 10 (dez) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 1308-95.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT, Jane Maria Sanches Lopes 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dymak Maquinas Rodoviárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668, Willian 

Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Elisa Peron - OAB:MT 

14.604, OTACILIO PERON - OAB:3684

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU

Código: 63120

VISTOS,

 Intime-se o requerido a fim de se manifestar acerca do pedido de nulidade 

da audiência de fl.11, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu MT, ____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78757 Nr: 519-23.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A
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 Código 78757

 VISTO,

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para autora apresentar provas que 

pretende produzir.

Após, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 12 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64447 Nr: 886-86.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeniza Galvão de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU

Codigo:64447

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizada por VALDENIZA GALVÃO 

DE ARRUDA em face de MUNICÍPIO DE POXORÉU, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Considerando a certidão de fls.141, verifica-se que a execução fora 

devidamente adimplida conforme os alvarás expedidos às fl.138/139.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte a parte credora 

postula a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com 

resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências cumpra-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu MT, ____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61415 Nr: 1102-18.2012.811.0014

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.Por conseguinte, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º c/c 485 § 2°).Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências. Cumpra-se.Poxoréu MT, ____ de ____________ de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76830 Nr: 1875-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevale Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), certifico que a perícia deferida nestes autos foi reagendada 

para o dia 13/12/2019, às 8hs 20min, neste Juízo, sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte requerente, 

através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da redesignação da 

data da perícia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69281 Nr: 60-89.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 69281

VISTO,

Defiro os pedidos de fl. 85.

Proceda-se o desentranhamento do mandado retro expedido nos autos, e 

INTIME-SE a parte interessada para acompanhar a diligência. Concedo os 

benefícios do artigo 212 do CPC.

Intime-se a parte requerente para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 dias requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu, ____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67994 Nr: 1188-81.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67994

VISTO,

 Considerando as certidões de fls. 144 e 146, julgo EXTINTA a fase 

executiva, nos termos do artigo 924. II, do CPC.

Às providências.

 ARQUIVE-SE em definitivo.

Poxoréu-MT,____de_____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 588-65.2012.811.0014

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geralda Noleto Meira, Daniel Fernando Noleto 

Rocha, Paulo César Noleto Rocha, Ellen Virgínia Noleto Rocha de Oliveira, 

Sérgio Henrique Noleto Rocha, Lindber Ribeiro Nunes Rocha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Muniz Alves, Márcia Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva Junior - 

OAB:7.662/MT, Juliana Copetti - OAB:15.746B, Rafael Soldera Dallek 

- OAB:20688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Código 60892

Vistos.

Defiro pedido de gratuidade de justiça dos requerentes e requeridos e 

determino o cumprimento da decisão de fls. 396/396v.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT. 02 de dezembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66966 Nr: 660-47.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Abadia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Código 66966

DECISÃO

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença veiculado por 

JOSÉ DA ABADIA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, para devolução das parcelas de benefício 

previdenciário recebidas em razão de tutela provisória de urgência 

concedida e posteriormente revogada por sentença de improcedência.

Ocorre que a Tema 692 do STJ, segundo o qual ”A reforma da decisão 

que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 

previdenciários indevidamente recebidos” (tema 692 do STJ) encontra-se 

afetado para revisão desde maio de 2018.

Destarte, nos termos do art. 1029, § 4º do CPC/15, determinou-se o 

sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional: 

“Há determinação de suspensão do processamento de todos os 

processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que 

versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 

692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, 

questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de 

urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado no 

DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 

1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP).” 

(Disponível em , acesso em 28/11/2019)

Com efeito, SUSPENDA-SE o curso do processo até que advenha decisão 

da Egrégia Corte sobre o aludido pedido de revisão.

À SECRETARIA, proceda-se a alteração da capa dos autos.

INTIMEM-SE as partes.

 CUMPRA-SE.

Poxoréu, _____ de _________________ de _________.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78761 Nr: 523-60.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.

No mais, destaco como fato controvertido a regularidade dos empréstimos.

Com esteio no art. 370 do CPC c/c art. 6°, VIII CDC, INTIME-SE o requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos os respectivos 

contratos assinados pela parte autora, bem como das fichas financeiras 

de todo o período em que realizados os débitos do 

financiamento/empréstimo, bem como os créditos realizados em 

contraprestação.

Acostados aos autos, vistas a parte autora em 15 (quinze) dias. Após 

volvam-me para futuras decisões.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72842 Nr: 2076-16.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Pedroso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial para condenar a ré a promover à autora o benefício de 

reestabelecimento de benefício previdenciário, contado da data de 

02/09/2016, mantendo-se por 180 (cento e oitenta) dias (tempo hábil para 

que o autor dê início/andamento aos procedimentos para a realização da 
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cirurgia). Consigne-se que decorrido tal prazo, é indispensável a 

convocação do segurado para realização de perícia que, de fato, 

comprove que houve reversão do quadro de saúde atual. O NOME DA 

BENEFICIÁRIO: MARCELO PEDROSO DA SILVA;O BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

AUXÍLIO DOENÇA;A RENDA MENSAL INICIAL: VALOR ANTERIORMENTE 

PAGO ANTES DA CESSAÇÃO, COM ATUALIZAÇÕES.A DATA DE INÍCIO 

DO BENEFÍCIO – DIB: DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

(02/09/2016);Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução 

do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE o réu ao pagamento das parcelas devidas e não pagas, 

acrescidas de correção monetária (INPC) e juros de mora, com base nos 

índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 

9494/97).INTIME-SE a autarquia para que efetive a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Em que pese a iliquidez do decisum, em 

atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do CPC, incabível remessa necessária, 

vez que é possível concluir que os valores devidos não ultrapassam o 

limite de 1000 salários mínimos. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Isento o INSS do pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 4º, I da lei 9289/96 c/c o art. 3º, inciso I da lei 

7603/2001, não sendo o caso, igualmente, de reembolso das despesas 

feitas pela parte autora,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63080 Nr: 1275-08.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63080

 VISTO,

Considerando certidão de fl. 249, revogo a nomeação de fl. 241-v e, por 

conseguinte, NOMEIO para a realização da perícia contábil a empresa Real 

Brasil Consultoria, com endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

nº 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-0000, 

Telefone (65) 3052-7636, e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br.

Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais), considerando o valor médio da consultoria, a mediana 

complexidade da liquidação, a distância do escritório do expert até a sede 

deste juízo, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos 

apresentados e o grau de especialidade do contador.

Registra-se que, a teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Estado de Mato Grosso, o ônus de suportar o pagamento dos honorários 

periciais será do executado, mediante expedição de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), tão logo acostado aos autos o respectivo laudo 

pericial.

Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo legal, obedecendo as cautelas de praxe.

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66460 Nr: 370-32.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Coutinho Miranda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 66460

 VISTO,

Face ao disposto no art. 95, § 3º, II do CPC/15, INTIME-SE o Estado do Mato 

Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique perito para a 

realização dos cálculos.

 Decorrido o prazo sem manifestação, NOMEIA- SE para realização da 

perícia contábil a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, que pode ser 

intimada à Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefone (65) 3052-7636, e-mail: 

contato@realbrasilconsultoria.com.br.

 INTIME-SE a empresa nomeada para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se 

aceita o encargo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais 

em R$ 300 (trezentos reais), a serem pagos pelo Estado do Mato Grosso 

ou pela parte requerida após o trânsito em julgado. O valor arbitrado 

considera o valor médio da consultoria, a mediana complexidade da 

liquidação, a distância do escritório do expert até a sede deste juízo, o 

tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do contador.

 Na sequência, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Decorrido o prazo acima, INTIME-SE o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, obedecendo as cautelas de praxe.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT 02 de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 21274 Nr: 477-91.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Bonifácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para 

determinar que a requerida implemente o benefício de aposentadoria por 

invalidez da Sra. Marly Bonifácio da Silva no prazo de até 20 (vinte) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

 INTIMEM-SE as partes para ciência da presente decisão e para que 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, a intenção de produzir outros 

meios de prova, apresentando, caso haja interesse, o pertinente rol de 

testemunhas a serem inquiridas em sede de audiência de instrução e 
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julgamento.

 Na sequência, RETORNEM os autos conclusos para designação de 

audiência ou para julgamento antecipado do processo.

 Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 02 de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63245 Nr: 1417-12.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Código 63245

VISTO,

 Considerada a divergência entre as partes, imprescindível a realização de 

perícia contábil para liquidação do crédito condenatório.

Face o prazo sem manifestação, nomeia-se o Estado do Mato Grosso para 

que, no prazo de 15 dias, indique perito para a realização dos cálculos.

Decorrido o prazo sem manifestação, NOMEIA-SE, para realização da 

realização da perícia contábil a empesa, Real Brasil Consultoria, com 

endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-0000, Telefone (65) 3052-7636, 

e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br.

Intime-se a empresa nomeada para, no prazo de 5 dias, dizer se aceita o 

encargo.Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ou 

pela requerida após o trânsito em julgado. O valor arbitrado considera o 

valor médio da consultoria, a mediana complexidade da liquidação, a 

distância do escritório do expert até a sede deste juízo, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do contador.

Na sequencia, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo legal, obedecendo as cautelas de praxe.

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT 02 de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 624-97.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Por conseguinte, DEFIRO a produção de prova documental postulada por 

ambas as partes, razão pela qual DETERMINO seja oficiado a Caixa 

Econômica Federal para que informe nos autos, em 30 (trinta) dias, se 

houve crédito disponibilizado pelo banco requerido em favor do autor na 

sua conta bancária.INTIME-SE a requerida para cumprimento da medida 

provisória de urgência deferida à fl. 12 no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Com a 

juntada do documento, INTIMEM-SE as partes para manifestarem quanto ao 

teor desse, bem como indicarem as provas que ainda pretendem produzir. 

Ás providências, CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63355 Nr: 46-76.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Messias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099, Willian 

Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 63355

VISTO,

 Considerando o lapso temporal transcorrido desde a aceitação do 

encargo pelo perito nomeado, certifique a secretaria, em contato por 

telefone, se o respeitável perito permanece interessado em prestar seus 

serviços a este juízo.

 Em aceitando o encargo com retificação dos valores, INTIMAR município 

para manifestar em 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio da quantia 

cobrada.

Em não sendo aceito o múnus que lhe fora conferido, NOMEIA-SE para a 

realização da perícia contábil a empresa Real Brasil Consultoria, com 

endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-0000, Telefone (65) 3052-7636, 

e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT _____ de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 1374-75.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Código 63200

VISTO,

 INTIME-SE a parte requerida a fim de se manifestar acerca da proposta de 

honorários periciais de fls. 324/325, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com o artigo 465, § 3º do CPC.

 INTIME-SE a parte requerente para manifestar sobre as petições e 

documentos de fls. 327/412 no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para decisão.

Ás providências, CUMPRA-SE.
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Poxoréu/MT, ___ de _____________de ____.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 2090-63.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilian Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Código 77214

 VISTO,

INTIMEM-SE as partes para que digam em 15(quinze) dias as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ___de ___________ de _______.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77213 Nr: 2089-78.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Código 77213

 VISTO,

INTIMEM-SE as partes para que digam em 15(quinze) dias as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ___de ___________ de _______.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63419 Nr: 96-05.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cursino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 63419

VISTO,

 CERTIFIQUE a secretaria acerca da intimação da parte exequente da 

decisão de fl.144, uma vez que não há nos autos a devida comprovação.

Em sendo o caso, INTIME-SE conforme determina a referida decisão.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT 02 de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77106 Nr: 2014-39.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77106

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77107 Nr: 2015-24.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77107
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VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 2016-09.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77108

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77109 Nr: 2017-91.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77109

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77111 Nr: 2018-76.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77111

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 
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foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77034 Nr: 1969-35.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77034

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77035 Nr: 1970-20.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77035

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77036 Nr: 1971-05.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77036

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 
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de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77099 Nr: 2007-47.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77099

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77101 Nr: 2009-17.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77101

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77117 Nr: 2024-83.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Código 77117

 VISTOS,

Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 
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duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77102 Nr: 2010-02.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77102

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77105 Nr: 2013-54.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77105

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77113 Nr: 2020-46.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77113

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 
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/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77112 Nr: 2019-61.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77112

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77103 Nr: 2011-84.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77103

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77120 Nr: 2027-38.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Código 77120

 VISTOS,

Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77116 Nr: 2023-98.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Código 77116

 VISTOS,

Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77115 Nr: 2022-16.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Código 77115

 VISTOS,

Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77074 Nr: 1994-48.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Código 77074

VISTO,

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

 Prosseguindo.

 Em que pese a manifestação inicial da parte autora pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, observo que a mesma ajuizou diversas ações 

com pedidos equivalentes. Destarte, com fulcro no art. 139, IV do CPC/15 

e em prestígio aos princípios da efetividade da justiça e da razoável 

duração do processo, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias:

• Manifestarem-se sobre nova tentativa de audiência de conciliação 

/mediação, a ser realizada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

• Em não havendo interesse, informar as provas que pretendem produzir, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 2129-94.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72932

 VISTO,

DEFIRO pedido de fl.156.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo, para conta bancária indicada à fl. 156, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar/receber valores 

e dar quitação, conforme procuração (fl. 14).

Sem prejuízo, dê-se ciência à parte autora, intimando-a pessoalmente 

acerca da disponibilização dos valores na conta do causídico.

No mais, face ao adimplemento dos valores devidos pelo requerido, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II, c/c 513, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Na sequência, certificada a disponibilização dos créditos, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.
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Poxoréu/MT, 03 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 82885 Nr: 319-79.2019.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCOdO, IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Processo nº 319-79.2019.811.0014 (Código 82885)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença de obrigação 

de pagar alimentos, sob o rito da prisão civil, ajuizado por M. C. O. de O., 

representada por sua genitora IVONETE MARIA DE OLIVEIRA, contra 

JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA.

Recebo o presente cumprimento de sentença.

Ademais, intime- se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, 

pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá- 

lo, advertindo- o que somente a comprovação que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob pena de 1 (um) a 3 

(três) meses, bem como o protesto do pronunciamento judicial, aplicando- 

se, no que couber, as disposições do art. 517 do NCPC, inteligência do art. 

528, § 1º, NCPC.

Não realizado o pagamento determinado, proceda- se o protesto e a 

bloqueio online (Bacenjud), nas contas do executado.

Apresentada a resposta, dê- se vistas ao Ministério Público.

Às providências, cumpra-se.

 Poxoréu/MT, ¬¬¬¬____ de__________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 502-89.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSSA BERNARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Martins de Paula Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para DECLARAR a inexistência de débito exigível e, por 

corolário, CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 

1% ao mês, a partir da inscrição indevida (S. 54/STJ).Em tempo, defiro o 

pedido de gratuidade de justiça da parte requerida.Condeno, ainda, a parte 

ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os 

honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 

85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Não obstante, 

com fulcro no art. 98, § 3º, as obrigações decorrentes de sua de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no 

art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 03 de dezembro de 2019.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69477 Nr: 166-51.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrinha Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Código 69477

 VISTO,

Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70423 Nr: 685-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Vander 

Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Leonardo Santos de Resende - OAB:6358/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU

Código: 70423

Vistos

INDEFIRO o pedido de fl. 180, eis que já constante na capa dos autos 

“termo de penhora”.

REITERE a Secretaria a intimação das partes, conforme determinação de fl. 

172.

 Aportadas aos autos as manifestações, RETORNEM os autos conclusos.

 Poxoréu/MT, ______ de ___________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014
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 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos do autor, 

com fundamento no artigo 567 e seguintes do Código de Processo Civil.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento 

no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

correspondentes a 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Com 

o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Poxoréu, 28 de 

novembro de 2019.DARWIN DE SOUZA PONTESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71198 Nr: 1141-73.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71198

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de DIOGENES 

PEDRO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos que a parte promovente requereu a desistência da 

ação, conforme fl. 68, antes mesmo da citação da parte requerida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Manifestado o desinteresse no prosseguimento da ação pela parte autora, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, PROCEDO ao levantamento do bloqueio judicial realizado 

sobre o bem (fl. 62).

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo e proceda-se as baixas e 

anotações de praxe.

 Ás providências, INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 20 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66439 Nr: 356-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KNCdSP, MAdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Processo nº 356-48.2015.811.0014 (Código 66439)

VISTO,

 DEFIRO o pedido ministerial de fl. 44.

Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para no prazo máximo de 10 

(dez) dias proceder a realização do estudo psicossocial, informando a 

atual situação da menor no ambiente em que está inserida, bem como 

sobre seu rendimento escolar, aportando aos autos relatório.

Por conseguinte, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

22 de janeiro de 2020 às 13h30min (MT).

Ainda, CIENTIFIQUE-SE o parquet.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT 03 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24854 Nr: 161-10.2008.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Farias Pinto, João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 Certifico que, até a presente data, o advogado Dr Leonardo Gomes 

Martins, devidamente intimado via DJE nº 10549, publicado no dia 

06/08/2019, não devolveu os autos em cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26108 Nr: 81-12.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Carla Fernandes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Francisco Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome do executado Valdivino Francisco Rosa CPF nº 173.975.881-115 até 

o limite da dívida atualizada, no valor de R$ 23.826,45 (vinte e três mil 

oitocentos e vinte e seis mil e quarenta e cinco centavos), conforme 

pedido fl. 124v.

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, desde já, o 

desbloqueio.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Inobstante, haja vista o disposto no art. 782, § 3º, do NCPC, DEFIRO a 
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inclusão do nome do executado nos órgãos de restrição ao crédito. 

Porém, considerando que este magistrado não possui, até o momento, 

acesso ao sistema Serasajud, OFICIE-SE ao SPC e ao Serasa, solicitando 

a inserção do nome do executado no rol de maus pagadores, em razão da 

dívida exequenda, observando-se, para fins da anotação, o disposto no 

art. 517, § 4º, do NCPC, em consonância com o Enunciado nº 538 do 

FPPC.

Noutro giro, considerando que houve bloqueio parcial dos valores devidos, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados nos autos, para a conta bancária de Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho, indicada à fl. 124v. INTIME-SE pessoalmente a parte requerente, 

dando-lhe ciência da disponibilização dos valores na conta do seu 

causídico.

 Às providências, cumpra-se.

Poxoréu/MT, 12 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27783 Nr: 287-89.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que decorreu o prazo fixado na decisão de fl. 137.

Leandro Wanzeller Guedes

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27783 Nr: 287-89.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao depacho derradeiro procedo a intimação 

da parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito e arquivamento.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64789 Nr: 1125-90.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moique Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que REITERO a intimação da parte autora, para manifestar-se 

sobre o interesse no prosseguimento, vez que não compareceu à perícia 

agendada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66602 Nr: 450-93.2015.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinalva Araújo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 66602

VISTO,

INTIME-SE o banco requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o regular prosseguimento do feito, aportando aos autos 

endereço hábil para que se proceda à busca e apreensão do bem e à 

citação do executado, sob pena de extinção do feito.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 16 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62050 Nr: 337-13.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminio Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62050

Vistos.

Defiro o pedido de habilitação de herdeira para fins de sucessão 

processual, haja vista que a própria requerida, ao deferir o pedido de 

benefício de pensão por morte reconheceu a qualidade conjugue do 

requerente, conforme comprovado em certidão de casamento em fl. 137.

PROCEDA a secretaria à retificação da capa dos autos.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos 

de fls. 37/38, atentando-se para o termo inicial reiterado no acórdão.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu-MT. 16 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67306 Nr: 834-56.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Walace Carvalho 
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Pinto - OAB:BA 44.348, Willian Ruiz da Silva - OAB:OAB/MT 25599/O

 Diante das razões expostas, torna-se absolutamente inconcebível 

cogitar-se a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas 

cautelares diversas da prisão em favor do custodiado, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JOSÉ 

APARECIDO DE SOUZA.Em tempo, considerando-se que o MPE desistiu da 

oitiva das vítimas que ainda não foram localizadas, desistência já 

homologada pelo Juízo, bem como, considerando-se que foi realizado o 

interrogatório do réu por meio de carta precatória, ABRA-SE vistas às 

partes para oferecimento de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

o qual, certifique-se e venham-me os autos com ou sem manifestação, 

para prolação de sentença.Ciência ao Representante do Ministério Público 

e à defesa. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 17 de dezembro de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73418 Nr: 213-88.2017.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salsutaino Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 1472-89.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Arimateia Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a inrimação da parte autora, par6a no prazo legal 

manifestar-se sobre a impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68887 Nr: 1613-11.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Pinto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que proceder a intimação da parte autora para apresentar os 

dados bancários para fins de transferência dos valores vinculados nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76887 Nr: 1894-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Oliveira da Silva - 

OAB:MT-13.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Silva de Lima Suzana 

- OAB:/MT., 11.709, Lorrane Moreira Martins dos Santos - 

OAB:20687/O

 Certifico que procedo a a intimação da parte autora para comparecer em 

cartório a fim de retirar a certidão de casamento devidamente averbada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69610 Nr: 239-23.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDETH LOPES CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo lergal, 

manifestar-se sobre a impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76072 Nr: 1527-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI GARCIA SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a itimação da parte autora, para promovber regular 

andamento no feito , face o contido na certidão do oficial de justiça 

acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68719 Nr: 1526-55.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 PODER JUDICIÁRIO

 ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE POXORÉU-MT

Código: 68719

VISTOS,

INTIME-SE, o exequente pela derradeira vez, para que manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25991 Nr: 1268-89.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Maria Cavalcante Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus M. Nunes - OAB:MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30064 Nr: 868-70.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSG, MRdSG, OdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsander da Silva Oliveira - 

OAB:22959, Benjamim de Oliveira - OAB:5.041/MT, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64461 Nr: 895-48.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MAON, MAdO, JMCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO DA COSTA NETO, Filiação: 

Maria das Dores Neto e Adelino da Costa Moreira, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), Telefone (66)9608 0325. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

exequente, para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.Ciência ao 

Parquet.Às providências, Cumpra-se.Poxoréu/MT, _____ de 

______________de 2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 17 de dezembro de 2019

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68928 Nr: 1644-31.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Barbosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

manifestar-se sobre a impugnação acostada nos autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61742 Nr: 32-29.2013.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Paula Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 Processo nº 32-29.2013.811.0014 (Código 61742)

Vistos.

Diante da certidão de fl. 274, abra-se vistas à parte autora, pelo prazo de 

15 (quinze) dias para, querendo, manifestar-se sobre seu conteúdo. 

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.
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Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, 

inclusive carta precatória se preciso, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75676 Nr: 1361-37.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Costa Ourives - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 1203-50.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesley Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61099 Nr: 789-57.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Extrai-se dos autos que a requerente faleceu no curso do cumprimento 

de sentença, consoante atesta a certidão de óbito de fls. 106, todavia, os 

valores remanescentes, referentes ao benefício previdenciário concedido 

à de cujus ainda se encontram pendentes de execução.

Com efeito, não se nega a característica personalíssima do benefício 

pretendido pela extinta, contudo, tal especificidade não retira dos 

herdeiros o direito de pleitear o recebimento de eventuais valores devidos 

na ação, já que estes são considerados de natureza patrimonial.

O causídico peticionou com a intenção de habilitar a suposta viúva da 

parte autora (fls. 107/108), no entanto, para o reconhecimento da união 

estável, no caso dos autos (processo já na fase de cumprimento de 

sentença), é necessário procedimento autônomo autuado em apenso aos 

autos principais. Sobretudo por se tratar de reconhecimento post mortem, 

a pessoa interessada deve apresentar provas robustas da existência da 

união, tais como fotos, contas da casa, declaração de testemunhas, etc. 

Em não sendo suficientes as provas documentais juntadas, necessária, 

ainda, a realização de audiência de instrução, razão pela qual é inviável 

que se processe nestes mesmos autos, eis que já em fase que não 

comporta dilação probatória.

 Apenas depois de reconhecida a união estável, deve-se proceder à 

habilitação da herdeira.

 Ante o exposto, SUSPENDA-SE o curso do processo até decisão judicial 

de reconhecimento da união estável.

 Por essas considerações, INTIME-SE o requerente para que, nos termos 

da fundamentação supra, instaure procedimento para reconhecimento da 

união estável.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84228 Nr: 974-51.2019.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karollyne Valadares Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Generoso do Amaral Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 Código 84228

Vistos.

Chamo o feito a ordem.

Retifico a decisão de fl.13, e determino que os depósitos sejam feitos 

diretamente na conta da exequente já constante nos autos em apenso.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 840-34.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVP, LFVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:6.534/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537, 

Sandy Nágela Andrade Cedro - OAB:24236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 Código 62578

Vistos.

Em resposta ao petitório do processo em apenso, autorizo o depósito na 

conta bancária fornecida pela exequente: C/p: 30322-4, Ag:3927 013, 

Caixa Econômica Federal.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72870 Nr: 2089-15.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton da Costa Viana
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72870

 VISTO,

DEFIRO pedido de fl. 120/121.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo separadamente ao causídico (honorários 

sucumbenciais e contratuais) e à parte (valor remanescente), como 

requerido à fl. 121.

Face ao adimplemento pela autarquia, JULGA-SE EXTINTO o processo, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 INTIME-SE para ciência desta decisão.

 Na sequência, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 05 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 261-13.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eumilton José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 78243)

 VISTO,

DEFIRO pedido de fl.106.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ, mediante transferência 

para a conta informada à fl.106, visto que o procurador possui plenos 

poderes para tanto.

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente para ciência da disponibilização 

dos valores na conta do causídico.

 Realizado o adimplemento da quantia devida, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 

513, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 04 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62217 Nr: 497-38.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas de São José, Aline Emanuelly Menezes 

de Souza Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB:19456

 Código 62217

Vistos.

Defiro pedido Ministerial de fls. 845/846.

Determino providências sobre a decisão de fl.843/844 a fim que oficie-se a 

SEMA- Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que realize vistoria 

na área ocupada, elaborando-se laudo/ relatório técnico acerca da 

classificação da área como de preservação permanente ou não, no prazo 

de 20 (vinte) dias.

Intima-se novamente as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendam produzir.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT.02 de dezembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78773 Nr: 534-89.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78773

 VISTO,

Proceda-se à secretária o cancelamento do alvará de fl. 111.

Confirmado o cancelamento, EXPEÇA-SE como requerido as fls. 112/113.

Certificada a satisfação do credito, julga-se extinto o processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 826-79.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirtes Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 67284)

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Mirtes Pinheiro da Silva 

em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos.

A causídica requer a expedição de alvará para depósito em sua conta 

corrente, inclusive dos valores devidos à parte.

 Não obstante, considerando que a parte autora não é alfabetizada e que 
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a procuração juntada aos autos não foi assinada a rogo ou por escritura 

pública, INTIME-A pessoalmente para que manifeste se concorda ou não 

com a disponibilização dos valores na conta da causídica. Informe o oficial 

de justiça, no ato de intimação, a possibilidade de opção por depósito 

diretamente em conta de titularidade da intimada ou, acaso não tenha 

conta de em nome próprio, a possibilidade de expedição de alvará para 

retirada em secretaria e saque na boca do caixa. CERTIFIQUE-SE nos 

autos tudo o que for dito pela parte.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 759-51.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 64271

SENTENÇA

Trata-se ação de Ação Previdenciária para concessão de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez, ajuizada por MAURO PEREIRA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

ambos qualificados nos autos.

 Autarquia executada propôs acordo à fl.100, após a interposição recursal 

contra a sentença de fls.93/98.

A parte autora em fl.104 aceitou o acordo proposto pela executada.

Fundamenta-se. Decide-se.

 Ante o exposto:

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para que produza os 

jurídicos efeitos legais e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença com fulcro no art. 487, III, “c” c/c art. 513 do CPC/15.

 INTIME-SE a autarquia executada para apresentar os cálculos em 10 

(dez) dias.

Apresentados, INTIMAR a parte autora para manifestar em 10 (dez) dias.

Concordando a parte autora com os valores apresentados, DETERMINO 

sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios 

judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e instruindo-o 

com os documentos necessários.

Na sequência, EXPEÇA-SE alvará.

Certificada a disponibilização dos valores, VENHAM-ME os autos 

conclusos para deliberação.

 Poxoréu-MT, 02 de dezembro de 2019

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68674 Nr: 1501-42.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Oliveira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 68674)

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Maria José de Oliveira 

Maia em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

O advogado da parte autora requer a expedição de alvará para depósito 

em sua conta corrente, inclusive dos valores devidos à parte.

 Não obstante, considerando que a parte autora não é alfabetizada e que 

a procuração juntada aos autos não foi assinada a rogo ou por escritura 

pública, INTIME-A pessoalmente para que manifeste se concorda ou não 

com a disponibilização dos valores na conta do causídico. Informe o oficial 

de justiça, no ato de intimação, a possibilidade de opção por depósito 

diretamente em conta de sua titularidade ou, acaso não tenha conta de em 

nome próprio, da possibilidade de expedição de alvará para retirada em 

secretaria e saque na boca do caixa. CERTIFIQUE-SE nos autos tudo o 

que for dito pela parte.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69622 Nr: 244-45.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulina Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 69622

DECISÃO

Trata-se de procedimento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA veiculado pelo 

INSS em face de EULINA PEREIRA DE CARVALHO, para devolução das 

parcelas de benefício previdenciário recebidas em razão de tutela 

provisória de urgência concedida e posteriormente revogada por sentença 

de improcedência.

Ocorre que a Tema 692 do STJ, segundo o qual ”A reforma da decisão 

que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 

previdenciários indevidamente recebidos” (tema 692 do STJ) encontra-se 

afetado para revisão desde dezembro de 2018.

Destarte, nos termos do art. 1029, § 4º do CPC/15, determinou-se o 

sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional: 

“Há determinação de suspensão do processamento de todos os 

processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que 

versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 

692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, 

questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de 

urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado no 

DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 

1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP).” 

(Disponível em , acesso em 28/11/2019)

Com efeito, por ora, deixo de analisar o petitório de fls. 127/128.

SUSPENDA-SE o curso do processo até que advenha decisão da Egrégia 

Corte sobre o aludido pedido de revisão.

INTIMEM-SE as partes.

 CUMPRA-SE.

Poxoréu, ___ de dezembro de 2019.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82423 Nr: 59-02.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Matheus Souza de Jesus, Viviane de 

Souza Nascimento, Lucas Waprüdze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0, Yann Dieggo Souza Timóteo de 

Almeida - OAB:MT/12025

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os 

denunciados, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela Representante do Ministério Público, às fls 220/224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68203 Nr: 1284-96.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68203

Chamo o feito a ordem para retificar a decisão retro, à fl. 67, uma vez que, 

em se tratando de cumprimento de sentença, aplica-se o disposto no art. 

854, §§ 2º e 3º c/c o art. 513, caput do CPC/15, razão pela qual, efetivado 

o bloqueio, deve-se INTIMAR a parte requerida na pessoa do seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se para requerer 

o que de direito.

 Sendo infrutífera a pesquisa, DÊ-SE ciência à parte credora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67728 Nr: 1051-02.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicanor Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67728

 VISTO,

CHAMO O FEITO À ORDEM para retificar decisão de fl. 153, eis que os 

respectivos precatórios/RPV já foram expedidos em fls. 147/148.

Por conseguinte, Expeça-se o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo, para conta bancária indicada à fl. 152, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar/receber valores 

e dar quitação, conforme procuração (fl. 16).

Sem prejuízo, intime-se a advogada constituída e dê-se ciência à parte 

credora, intimando-a pessoalmente acerca da disponibilização dos valores 

na conta da causídica.

Certificada a satisfação do credito, julga-se extinto o processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77713 Nr: 2344-36.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 77713

DECISÃO

DEFERE-SE a busca de endereço junto aos órgãos conveniados. As 

diligências visando à localização da parte, a princípio, são de 

responsabilidade do autor da demanda. Contudo, estando ao alcance do 

magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , é cabível o 

deferimento do pedido.

Sendo frutífera, PROMOVA-SE a citação do requerido. Sendo inexitosa a 

tentativa de citação, DEFERE-SE a intimação/citação por edital do 

executado. Para tanto, EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho anterior.

PROCEDA A SECRETARIA à retirada dos autos de segredo de Justiça, 

posto inexistirem razões para a sua manutenção.

Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 15 de novembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78762 Nr: 524-45.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB:MT 

20.332-A

 Código 78762

VISTO,

DEFIRO pedido de fl. 79.

Deste modo, PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos, incluindo o 

número de inscrição do Dr. Eduardo Chalfin, OAB/MT 20.332-A para 

recebimento de publicações oficiais.

Considerando a petição de fl. 78, INTIME-SE a parte autora, por meio do 

advogado substabelecido, para que no prazo de 15 dias especifique as 

provas que pretende produzir. PROCEDA, igualmente, à inclusão do nome 

da advogada substabelecida na capa dos autos.

 Às providências, cumpra-se.

Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68887 Nr: 1613-11.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Pinto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 68887)

 VISTO,

EXPEÇA-SE alvará para levantamento, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ, mediante transferência para a conta 

informada à fl.96, visto que o procurador possui plenos poderes para 

tanto.

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente para ciência da disponibilização 

dos valores na conta do causídico.

 Realizado o adimplemento da quantia devida, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 

513, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78776 Nr: 537-44.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Oliveira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78776

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 90/91.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos valores 

depositados em juízo referentes aos honorários sucumbenciais e 

contratuais (94/95) para conta bancária do causídico indicada à fl. 90, e 

da parte autora indicada à fl.91.

Por conseguinte, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c 513, caput, do 

novel Código de Processo Civil, EXTINGUE-SE o presente cumprimento de 

sentença, com resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito 

judicial.

Certificada a disponibilização dos valores, remetam- se os autos ao 

arquivo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, ___ de _____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66575 Nr: 438-79.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoelina Pereira Dias, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 66575)

 VISTO,

 Intime-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar aos 

autos os dados completos da conta para a devida transferência dos 

valores depositados neste feito.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 1130-78.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge da Rocha Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67883

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 122/127 e DETERMINO o processamento da fase 

de cumprimento de sentença.

PROCEDA ao Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos 

do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão 

do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, 

a depender do sistema vinculado ao feito.

 INTIME-SE a autarquia ré, com envio dos autos em carga para, 

providenciar a implantação no prazo de 10(dez) dias, e querendo, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte autora em 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo concordância 

expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal 

Regional Federal.

 Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68886 Nr: 1612-26.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilton Dias da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68886

 SENTENÇA

EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos valores 

depositados em juízo, para conta bancária indicada à fl. 112, uma vez que 

o causídico peticionante possui poderes para dar/receber valores e dar 

quitação, conforme procuração (fl. 20).

INTIME-SE a parte autora para ciência.

 Com efeito, face ao adimplemento dos valores devidos pela autarquia ré, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II, c/c 513, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Na sequência, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77157 Nr: 2051-66.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 91-41.2018.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSR, JPMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson da Silva - 

OAB:OAB/MT 24957

 Código 77868

VISTO,

De início, tendo sido certificado o decurso do prazo com apresentação de 

resposta intempestiva do requerido ALBERTH DUAN SILVA RUPPEL (fl. 

40) DECRETO-LHE a revelia, com fulcro no art. 344, do NCPC.

Fixo, como ponto controvertido, a alteração das circunstancias fáticas que 

impliquem em incremento da necessidade do requerente e/ou da 

possibilidade econômico-financeira do requerido.

 Prosseguindo, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

ESPECIFIQUEM, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 939-62.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox., Soledade 

Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander da Silva Oliveira 

- OAB:22959, Benjamim de Oliveira - OAB:5.041/MT, José Arnaldo 

Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Código 74801

VISTO,

DEFIRO pedido de fl.154.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo referentes aos honorários sucumbenciais e 

contratuais (157/160) para conta bancária indicada à fl. 154.

Disponibilizados os valores, INTIME-SE a advogada para conhecimento e 

para que proceda à habilitação de herdeiros no prazo de 10 (dez) dias.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80337 Nr: 1193-98.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildenir Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80337

 SENTENÇA

DEFIRO pedido de fl. 90/91.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo referentes aos honorários sucumbenciais e 

remanescentes da parte, como requerido à fl. 91.

Com efeito, face ao adimplemento dos valores devidos pela autarquia ré, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II, c/c 513, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Na sequência, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 1226-25.2017.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Silva Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT, Poxoréu-Previ - 

Fundo de Previdência dos Servidores do Município

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:18249-0, Maiaria Cristina da Silva Rosa - OAB:23703-0

 Código 75402

VISTO,

 Analisando-se as alegações da denunciada e denunciante, entendo ser 

de rigor a manutenção do Instituto Poxoréu-Previ na condição de 

denunciado, com fulcro no art. 125, II do CPC/15.

Pois bem. Em resposta ao petitório de fls. 179/185, consigno que assiste 

razão à parte autora no tocante aos documentos apresentados pelo 

denunciado.

 Com efeito, INTIME-SE o Poxoréu-Previ para juntada de demonstrativo de 

cálculo da quantia paga em sede administrativa no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 RETIFIQUE a Secretaria a capa dos autos, para fazer constar a 

denunciada como litisconsorte passivo (art. 128, I do CPC/15).

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 02 de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 82944 Nr: 360-46.2019.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 82944

 VISTO,

Apresentada contestação e impugnação à mesma, não sendo o caso de 

julgamento antecipado do mérito, passo, autorizado pelo art. 357, do NCPC, 

a SANEAR o processo e ordenar a produção de provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a (in) capacidade para o trabalho capaz de 

ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente.

DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando que, 

caso se faça necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

Com efeito, DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de que se 

constate, como acima mencionado, a existência ou não de patologia que, 

efetivamente, incapacite para o exercício de atividade laboral, e em 

havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

480,00 (quatrocentos e oitenta reais), tendo em vista os critérios previstos 

no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 20 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 82882 Nr: 316-27.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Marinho Pariz, Shilton dos Santos 

Gonçalves, Natielber Mendes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander da Silva Oliveira 

- OAB:22959, FABIO BATISTA RODRIGUES - OAB:18453, Natalia 

Fernandes Veroneze Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B, Onório 

Gonçalves da Silva Junior - OAB:12992, Yann Dieggo Souza 

Timóteo de Almeida - OAB:MT/12025

 Ante o exposto, satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do 

CPP, bem como, diante da ausência de quaisquer alterações no estado 

fático encontrado neste processo, que permanece incólume desde a 

decisão que decretou a prisão preventiva dos ora requerentes, ainda está 

presente e patente a necessidade de garantir-se a ordem pública, a 

instrução criminal e a aplicação da lei penal, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo custodiados. 

DETERMINO, ainda, caso não tenha sido previamente adotada tal 

providência, a expedição de comunicação aos Juízos Criminais onde os 

custodiados possuam ações penais em seu desfavor, cientificando-lhes 

sobre a presente ação penal e a atual custódia cautelar, para que sejam 

efetuadas as anotações competentes.Por fim, não menos importante, 

examinando as mídias da audiência de fls. 345/348, constato que houve 

falha técnica, que reclamará a repetição do ato, motivo pelo qual 

DETERMINO a secretaria que certifique pormenorizadamente o ocorrido e, 

na sequência volvam-me os autos conclusos para designar nova data 

para repetição da audiência de instrução.Ciência ao Representante do 

Ministério Público e à defesa.Sirva, excepcionalmente, a presente decisão 

como mandado, porquanto proferida em plantão judiciário regionalizado, e 

diante da urgência reclamada pelo caso, por tratar-se de réus presos.Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 20 de dezembro de 2019, às 

15h19min.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67965 Nr: 1175-82.2015.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Leandro Silveira de Souza, Maria Antonietta Mileo 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Fernandes Pina, Hugo Morbeck Silva 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelcides Alves Bueno - 

OAB:19.043 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amílcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Jurandir 

Ventresqui Guedes - OAB:, Michel Astroli Salazar - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2543 de 2710



 Código: 67965

Visto,

Na forma do artigo 362, II do CPC, comprovada a impossibilidade de 

comparecimento do advogado dos embargantes na audiência designada, 

defiro o pedido de fl. 427/429, e deste modo cancelo o ato anteriormente 

agendado e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de janeiro de 2020 às 15h15min.

Intime-se as testemunhas arroladas.

Às providências, cumpre-se.

Poxoréu de dezembro de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69486 Nr: 169-06.2016.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCELINO DE SOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a itimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 1385-70.2014.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Babaçu Ltda, Frederico Wagner França 

Tannure Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito de Almeida, Ireno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:/PR- 55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado Franco - 

OAB:MT-15.218-O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Diego Oliveira da Silva - OAB:MT-13.743

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl.199 procedo a intimação 

da parte requerida, para em 15 (quinze) dias apresentar as alegações 

finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78211 Nr: 247-29.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDM, JLDM, MDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

advogada da requerente, Dra Jennyfer Ferreira Bathemarque, para que no 

prazo legal, manifeste nestes autos o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67306 Nr: 834-56.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Walace Carvalho 

Pinto - OAB:BA 44.348, Willian Ruiz da Silva - OAB:OAB/MT 25599/O

 Certifico que procedo a intimação da defesa dodenunciado, para no prazo 

legal apresentar as alegações finais

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70451 Nr: 696-55.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Nascimento Vilela dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82000 Nr: 1964-76.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Silva Tunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS SILVA TUNES, Cpf: 

99334267100, Rg: 1097449-0, Filiação: Irene Regina da Silva e Licinio de 

Souza Tunes, data de nascimento: 17/10/1977, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), estoquita, Telefone 66-9995.5201. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação de medidas protetivas de 

urgência (Lei Maria da Penha), interposta por Juscélia Cândida da Silva 

Cavalcante em face de Marcos Silva Tunes, ambos devidamente 

qualificados nos autos.As medidas protetivas foram deferidas em favor da 

vítima por tempo determinado. Após, as partes foram devidamente 
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notificadas acerca das condições impostas, bem como do prazo de sua 

vigência. Por fim, foi certificado o decurso do prazo, sem que houvesse 

superveniente manifestação da vítima quanto a eventual interesse na 

prorrogação das medidas. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. É sabido que a medida protetiva possui caráter cautelar. Assim, 

presta-se a resguardar a vítima de futuras agressões perpetradas por 

pessoas de seu íntimo relacionamento. Nesse sentido, as cautelares 

necessitam de fumus boni iuris e periculum in mora. No caso epigrafado, 

não se fazem mais presentes os requisitos acima delineados, que outrora 

estavam presentes, diante do lapso temporal perpetrado entre o 

deferimento das medidas protetivas e a presente data, por terem sido elas 

satisfativas à vítima, bem como pelo fato da vítima, apesar de cientificada 

do prazo de vigência das medidas, não ter manifestado interesse na sua 

prorrogação. Portanto, torna-se inócua a manutenção da tutela 

emergencial. Vale dizer que eventual manutenção das medidas, depois de 

findado o prazo de sua vigência, tornar-se-ia indefinidamente ad eternum, 

o que é vedado.Neste sentido, trago à baila jurisprudência de Tribunais 

Estaduais: AÇÃO CAUTELAR – MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA 

PENHA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – 

EMPRESA – PATRIMÔNIO COMUM DO (EX) CASAL - SUSPENSÃO DA 

EFICÁCIA DO CONTRATO SOCIAL – AFASTAMENTO DO CONJUGE 

VARÃO DOS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO – MEDIDA REVOGADA 

– POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA AD 

ETERNUM – PRETENSÃO QUE DEMANDA FORMULAÇÃO EM 

PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO DESPROVIDO. (...) As medidas 

protetivas possuem caráter excepcional e não podem durar eternamente, 

sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica, 

impondo-se, assim, a manutenção das medidas protetivas apenas 

enquanto persistir o caráter emergencial. (...) (TJ-MT - Ap 46714/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (grifo 

nosso). HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR-LHES 

CARÁTER DEFINITIVO - NATUREZA CAUTELAR - DISTINÇÃO ENTRE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E MEDIDAS CAUTELARES 

PREVISTAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TRANSCURSO DE 

LONGO LAPSO TEMPORAL - DESCUMPRIMENTO A ENSEJAR O DECRETO 

PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA. 1- As Medidas 

Protetivas não devem durar ad eternum e, assim não há que se falar na 

aplicação do instituto da decadência. 2- No contexto, tendo em vista que a 

suposta vítima não exerceu o seu direito de representação e transcorrido 

mais de dois anos da data em que lhe foram conferidas Medidas 

Protetivas, não há o que se falar em descumprimento das mesmas a 

ensejar o Decreto Prisional do paciente, valendo o registro de que nada 

impede venha requerê-las novamente se houver justa motivação. 3- Existe 

uma grande diferença entre Medidas Protetivas de Urgência com as 

Medidas Cautelares previstas no Código de Processo Civil, sendo que no 

âmbito do Direito Penal as primeiras não podem ser definidas como 

Medidas Cautelares Satisfativas, uma vez que podem ser substituídas a 

qualquer tempo ou até mesmo revogadas. (...) (TJ-MG - HC: 

10000130159783000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 

18/06/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) (grifo nosso). Com estas considerações, entendo 

que as medidas protetivas devem ser revogadas. Diante do exposto, 

revogo as presentes medidas protetivas e ante a cessação de sua 

necessidade, julgo extinto o presente feito, com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se 

as seguintes providências: 1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar 

desta Comarca; 2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que 

sobrevindo justa motivação ela pode requerer novas medidas protetivas 

de urgência. 3) Estando em local incerto e não sabido, intime-se por edital; 

4) Dê-se ciência ao Ministério Público. 5) Por fim, com o trânsito em 

julgado, arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 25 de julho de 2019. uciana Braga 

Simão Tomazetti

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 16 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69704 Nr: 296-41.2016.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Rodrigues Costa Lelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON RODRIGUES COSTA LELIS, 

Filiação: Vera Lúcia Lelis Pereira e Adesvaldo Costa Pereira, data de 

nascimento: 10/03/1991, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), 

moto-táxi, Telefone (66) 99659 7178. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e 

ante a cessação de sua necessidade, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil.Tomem-se as seguintes providências:1) Encaminhe-se 

cópia da presente sentença à Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao 

Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 2) Intimem-se as partes, 

cientificando a vítima de que nada a impede de requerer novas medidas 

protetivas, havendo justa motivação; 3) Dê-se ciência ao Ministério 

Público. 4) Requisite-se a devolução da missiva expedida à fl. 94, 

independentemente de seu cumprimento.5) Por fim, com o trânsito em 

julgado, arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 01 de agosto de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 16 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62568 Nr: 831-72.2013.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Umbelino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALERIA DE SOUZA RODRIGUES, Cpf: 

95746820130, Rg: 13045385, Filiação: Rosemere de Souza Rodrigues e 

Antonio Rodrigues Batista, data de nascimento: 27/07/1981, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), servidora pública. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.
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 Despacho/Decisão: Código 62568VISTO,Nota-se dos autos que tentada 

por várias vezes a citação do requerido, todas as diligências restaram 

infrutíferas, uma vez que o próprio nunca fora localizado nos endereços 

declinados nos autos. Instada a se manifestar, a parte requerente pugna 

seja realizada a citação por edital do requerido, ao argumento que 

impossível sua localização para citação pessoal e, ainda, que o feito 

arrasta-se por longos anos.Pois bem.De elementar conhecimento que o 

artigo 256, do NCPC exige, para a determinação da citação por edital, a 

verificação de que o réu encontra-se em lugar desconhecido ou incerto, 

ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou 

inacessível.“Art. 256. A citação por edital será feita:I – quando 

desconhecido ou incerto o citando;II – quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III – nos casos 

expressos em lei”.Sobre o tema, ainda, NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY, preconizam que para ser promovida a citação 

editalícia,“Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as 

formas. Somente depois de resultarem infrutíferas é que estará aberta a 

oportunidade para a citação por edital” (in Código de Processo Civil 

Comentado, 6ª Ed., Revista dos Tribunais, 2002, p. 685).No caso dos 

autos, com vistas a localizar o requerido em seu endereço, este nunca 

fora encontrado, em que pese já tenha sido empreendidas diligências junto 

aos supostos endereços residencial e profissional do réu, porém, todas 

infrutíferas.Soma-se, ademais, que o feito tramita desde o ano de 2013 e, 

ainda assim, o requerido nunca fora citado.Destarte, DEFIRO o pedido de 

fl. 150. Por conseguinte, CITE-SE o requerido VALERIA DE SOUZA 

RODRIGUES por edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Ás 

providências, CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, _______ de _________________ 

de 2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO WANZELLER 

GUEDES, digitei.

Poxoréu, 16 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61592 Nr: 1275-42.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Huziel Sousa Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Souza Moscoso - 

OAB:DF/18116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:OAB/MT 

5.397-B

 Certifico que procedo a intimação da parte executada , para no prazo de 

15 (quinze) dias efeftuar o pagamento do débito principal, sob pena de 

multa, nos termos do despacho a seguir transcrito: " VISTO, Em síntese, o 

Banco exequente comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais, 

bem como requereu a intimação do executado para que efetue o 

pagamento de R$ 1.270,36 (um mil, duzentos e setenta reais e trinta e seis 

centavos), além do pagamento de sua parcela em relação aos honorários. 

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 243. Por conseguinte, 

INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito principal, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, bem como honorários advocatícios a 

serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º). CONSIGNE-SE 

na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525). Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação de tantos bens do devedor quantos forem 

necessários ao pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do novel Código de 

Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens penhorados. Por 

fim, PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, da 

CNGC/MT. Expeça-se alvará referente aos honorários advocatícios 

depositados pelo banco Safra S/A, em favor do advogado do executado, 

considerando os dados contidos na petição de fls. 252. Cumpra-se, 

expedindo o necessário." Poxoréu/MT, 21 de março de 2019.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63619 Nr: 259-82.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Rosa da Silva, Jurandir Rodrigues de Lima, 

Lazara Moraes da Silva Paim, Leidinaura Alves Rego Silva, Liane Desidério 

Peres, Lina Rodrigues, Luciene Alves Rego, Lindonjonsson Ferreira da 

Silva, Luana Carolina Santos, Luzinete Carolina de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 63619

 VISTO,

Considerando o Teor da Certidão (fl. 692) e ausência de manifestação da 

autora, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas anotações de estilo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65117 Nr: 1340-66.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asssociação de Moradores de Jarudore e 

Jonesburgo e Grupo de Jovens: Os Vagal., Orlando de Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pois bem, de elementar conhecimento que, o novel Código de 

Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários 

existentes em contas-correntes em seu art. 854, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da divida executada.Deste modo, o 

pedido da parte credora é de todo válido, devendo, consequentemente, 

ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça 

em face ao caráter público do processo.Merece ser registrado, por fim, 

que a penhora eletrônica via Bacenjud pode ser determinada 

independentemente do exaurimento das diligências no sentido de 

encontrar outros bens penhoráveis do executado, conforme solidificado 

entendimento jurisprudencial.Com essas considerações, determino a 

penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação 

em instituição financeira, em nome dos executados Associação de 

Moradores do Distrito de Jarudore e Joanesburgo – AMDJJ, CNPJ: 

05.330.448/0001-97, e Orlando de Oliveira Alves CPF: 229.711.651-91 até 

o limite da dívida atualizada, no valor de R$ 16.116,68 (dezesseis mil cento 

e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha de 

cálculo anexa à inicial atualizada fls. 50.Havendo bloqueio de dinheiro, 

dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 
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executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do 

Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em 

valor ínfimo, autorizo, desde já, o desbloqueio.Por fim, mantenham-se os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição 

acima deferida via sistema Bacenjud. Às providências, 

cumpra-se.Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 2019.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66570 Nr: 434-42.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Artur Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Gonçalves - 

OAB:7831

 (Código 66570)

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Otaviano Artur Longhi, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Instada a se manifestar, a fazenda exequente informa sua desistência 

quanto a presente execução, tendo em vista o cancelamento da CDA. (fl. 

49/50).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Verifica-se dos autos que o executado requer a desistência da presente 

ação, face o cancelamento do débito (CDA Nº. 201412439).

Por isto posto, Julgo Extinta, por sentença a execução, Com Resolução de 

Mérito, nos termos do artigo 26, da Lei 6.830/80, face o cancelamento do 

débito.

Por conseguinte, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante o cancelamento do 

débito, devendo ser expedido o necessário para tanto.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Às providências, cumpra-se.

Poxoréu/MT, 22 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26678 Nr: 651-95.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Poxoréo Ltda., Mauro Alves da Silva, 

Lauro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Magno José da Silva

Magno José da Silva - OAB:MT 9246-E, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:/MT -24275/0

 Autos nº. 651-95.2009.811.0014 (26678)

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de penhora via sistema BACENJUD, tendo em vista que 

não se esgotaram os meios para satisfação do débito.

Intime-se a exequente para, em 05 dias, manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição intercorrente e para dar regular andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 26 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60540 Nr: 239-62.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido de Vitto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Aparecido de Vitto 

Junior - OAB:4.838-A, JOEL BECKER - OAB:14071/O, Thâmis Vizzotto 

- OAB:9.712/MT

 Código 60540

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL em face de GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR,, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epigrafe.

 Analisando os autos verifica-se que o exequente informou o 

adimplemento total do crédito tributário, postulado, assim, pela extinção da 

presente execução fiscal à fl.106.

É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução judicial, de tal sorte a parte credora 

postula a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c 513, caput, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente 

execução fiscal, com resolução de mérito, haja vista o pagamento do 

crédito tributário.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70840 Nr: 962-42.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Código nº 70840

VISTO,

À fl. 62 e seguintes veio aos autos o inventariante do espólio de Simão 

Luís Costa da Silva (requerente), o Sr. Sandro Luiz Costa da Silva, 

informar o óbito da parte autora e requerer a habilitação dos herdeiros no 

polo ativo da presente ação de cominação de obrigação de fazer 

combinada com pedido de danos morais.

 Com o petitório, juntou-se certidão de óbito, escritura pública de 
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declaração de herdeiros e nomeação de inventariante.

Preenchidos os requisitos do art. 687 e seguintes, DEFIRO o pedido de 

habilitação dos herdeiros, que deverá ser processado nestes mesmos 

autos.

 Com efeito,

 (1) SUSPENDA-SE o curso do processo até decisão autorizativa da 

sucessão processual (art. 313, inciso I e art. 689, do Código de Processo 

Civil);

(2) ABRA-SE vista dos autos ao requerido para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se pronuncie sobre a questão, conforme determina o art. 690 

do CPC.

 Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de ________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 79780 Nr: 982-62.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zileide de Oliveira Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, a fim de fim de reconhecer o direito ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de seus vencimentos em URV na 

data do efetivo pagamento, nos moldes da Lei n. 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), bem como desconto referente 

ao imposto de renda e contribuição previdenciária, devendo o valor ser 

apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento (REsp n. 

1101726/SP).O montante a ser apurado deverá ser acrescido de correção 

monetária com base no IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido 

efetuado o pagamento de cada parcela, bem como juros moratórios, 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, tal qual 

determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/2009. Tudo em conformidade com o entendimento fixado pelo STF 

no RE 870947/SE de 2017.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em relação aos honorários advocatícios correspondentes a 10 

% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado em sede de liquidação de 

sentença por arbitramento, nos termos do art. 85, §3º do CPC.Por 

corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Poxoréu, 26 de novembro de 

2019.DARWIN DE SOUZA PONTESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 119-53.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Pinto Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60957-SP, Dayse Crystina de Oliveira Lima - OAB:13890/MT, 

Patrícia Broim Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Código 29320

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação de Concessão de Amparo Assistencial ao Deficiente 

proposta por Maria das Dores Pinto Pires, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS, objetivando a concessão do benefício de amparo 

assistencial.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

expedidos os respectivos alvarás de levantamento, bem como certificado 

às fls. 182/193 o adimplemento total da execução.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente e ao seu causídico, conforme alvarás de levantamento.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT.02 de Dezembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 683-27.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Afonso Pereira de Jesus, Antônio Marcos 

Zibertti Kufner, Guará Tur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 .... Ademais, a parte autora ressaltou à pag. 19 que os valores devidos a 

este título seriam apurados por meio de perícia. Com efeito, INTIME-SE a 

parte autora para que emende a inicial, para (1) indicar, ainda que por 

estimativa, os valores devidos a título de lucro cessante, e (2) adequar 

valor da causa, para incluir a quantia devida a título de lucro cessante, 

uma vez que o valor indicado não guarda correspondência com os 

pedidos vinculados na inicial, para que proceda à adequação do valor da 

causa, em conformidade com art. 292, V, VI e § 2° do CPC, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias.Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles;§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma 

prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo 

superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das 
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prestações.FIXO como pontos controvertidos:•A ocorrência de dano moral 

e material indenizável;•A incapacidade total ou reduzida para o trabalho 

que exercia, decorrente do suposto acidente;Relativamente ao pedido de 

gratuidade de justiça apresentado pelos requeridos, é de rigor a prova da 

efetiva hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

CRFB/88. Com efeito, INTIMEM-SE para juntar aos autos documentos 

hábeis a provar a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das 

custas e taxas processuais, servindo para tanto, por exemplo: cópias de 

suas últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc.No mais, INTIMEM-SE requerente e requeridos para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63558 Nr: 208-71.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFIQUE a secretaria a tempestividade das alegações finais 

apresentadas pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63559 Nr: 209-56.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Júlio Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFIQUE a secretaria a tempestividade das alegações finais 

apresentadas pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 79932 Nr: 1017-22.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Raul Antunes Macedo - OAB:MT/15674

 Código 79932

VISTO,

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer c/c danos morais e 

tutela antecipada, ajuizada por ELDER PEREIRA DA SILVA, em desfavor de 

ANDRÉ LUIZ BREMM, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora ajuizou a presente ação endereçada a este r. juízo. 

Oportunamente, em sede de contestação, a parte ré alegou a 

incompetência do juízo.

De fato, compulsando-se os autos, observo que assiste razão ao 

requerido, uma vez que seu domicilio em Primavera do Leste.

Com efeito, em conformidade com o que prevê o art. 46 do CPC/15, 

DECLARO a incompetência relativa deste Juízo para processar e julgar o 

feito e, em consequência, determino a REMESSA dos autos para a 

Comarca de Primavera do Leste/MT.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, ______ de __________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77746 Nr: 16-02.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Poxoréu-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 Código 77746

VISTO,

Intime-se ao Município de Poxoréu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifique as provas que ainda pretende produzir.

Intime-se novamente a parte requerida, sob pena de indeferimento.

Após, façam os autos conclusos para deliberações.

Às providencias. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, ___de _____________de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78021 Nr: 151-14.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78021

VISTO,

Ante a petição de fl. 22, INTIME-SE a fazenda exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Às providências, CUMPRE-SE.

 Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 1037-81.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Silva dos Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2549 de 2710



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A, Thiago Augusto Gonçalves Bozeli - 

OAB:/MT - 20.949-A

 Código n. 71019

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de seguro ajuizada por HERMES SILVA 

DOS SANTOS em face do COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, ambos qualificados no encarte processual.

Perscrutando os autos, tem-se que em sede de recurso de apelação o 

tribunal anulou a sentença proferida às fls. 173/175, ao reconhecer o 

cerceamento de defesa pela não realização da perícia médica.

 Desta feita, o requerente pugna no petitório de fls. 199, que seja realizado 

a prova pericial, bem como protesta pelo depoimento pessoal do 

representante legal da requerida.

 Tendo-se em vista que a decisão do tribunal apenas considerou nula a 

sentença, em aproveitamento aos demais atos processuais praticados no 

processo (art. 282 do CPC/15), passo ao saneamento do feito com o fim 

de delimitar as questões de fato pendentes de instrução probatória.

 DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS

No acórdão retromencionado, o voto condutor salientou, como razão de 

decidir, que a alegação de coisa julgada suscitada pela parte requerida é 

questão controvertida, “pois a prova pericial é necessária para o fim de 

determinar se a doença terminal alegada pelo apelante nesta ação tem a 

mesma origem que a alegada na ação anterior, de forma que não há como 

analisar a preliminar sem a produção da prova pericial”.

 Com efeito, postergo a análise da prescrição para que seja analisada 

após a instrução probatória.

 Ausentes outras questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

 Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:

 (a) Da existência ou não de quadro de saúde que se enquadre nas 

hipóteses de cabimento da indenização securitária contratada pela parte 

autora junto a parte ré, conforme descrito na clausula 3.4 do respectivo 

contrato (fl. 15);

(b) Da equivalência ou não do quadro clínico indicado no processo de 

código 61605 com aquele apontado pela parte autora na presente ação;

Com fulcro no art. 370 do CPC/15, considerando-se a necessidade de 

avaliar as circunstâncias acima informadas:

NOMEIA-SE, para a confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo 

Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo para o fim 

de aferir se o quadro de saúde do requerente enquadra-se nas hipóteses 

de cabimento de indenização securitária, bem como se tal quadro equivale 

àquele mesmo indicado pela parte na ação de código 61605.

Dada a natureza da perícia e sua peculiar complexidade, arbitra-se o valor 

dos honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do 

Provimento nº 68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, 

o tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau 

de especialidade do médico. Consigne-se no ato de notificação que o 

referido laudo deve ser acostado aos autos no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar do término do prazo de 20 (vinte) dias para a realização do estudo.

 INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil . Consigne-se no termo de intimação que as partes poderão 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil .

Uma vez juntado aos autos o respectivo laudo, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias

 Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial (médico), 

INTIME-SE o requerido para que deposite em juízo metade do valor devido 

ao perito (art. 95, caput do CPC/15). O valor remanescente deverá ser 

custeado com recursos públicos, uma vez que a parte autora, também 

requerente da perícia, é beneficiária de gratuidade de justiça (art. 95, § 3º, 

II do CPC/15).

Ademais, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de janeiro de 2020, às 14h30min. INTIME-SE a parte requerente 

pessoalmente e EXPEÇA-SE carta precatória para intimação do requerido.

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Poxoréu, ____ de ______________ de 2019.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 1178-03.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano Souza Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Código 71262

VISTO,

 Ante a inércia do município, bem como a manifestação de concordância 

da parte autora à fl. 98, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

95/96.

Não obstante, INTIME-SE a parte autora para atualização dos valores 

devidos no prazo de 15 (quinze) dias.

Acostada aos autos a devida atualização, VISTA ao município para 

manifestação em 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT 02 de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70572 Nr: 791-85.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izelda Miranda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70572

 VISTO,

Considerando certidão de fl. 240, revogo a nomeação anterior, por 

conseguinte, NOMEIO para a realização da perícia contábil a empresa Real 

Brasil Consultoria, com endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

nº 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-0000, 

Telefone (65) 3052-7636, e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br.

Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais), considerando o valor médio da consultoria, a mediana 

complexidade da liquidação, a distância do escritório do expert até a sede 

deste juízo, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos 

apresentados e o grau de especialidade do contador.

Registra-se que, a teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Estado de Mato Grosso, o ônus de suportar o pagamento dos honorários 

periciais será do executado, mediante expedição de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), tão logo acostado aos autos o respectivo laudo 

pericial.

Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 
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dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo legal, obedecendo as cautelas de praxe.

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70666 Nr: 843-81.2016.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luan dos Anjos Lima, Maria Aparecida dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Superadas as ponderações acima, tem-se que o processo seguiu 

rigorosamente a legislação vigente, tendo a inventariante informado não 

haver outros herdeiros e apresentado os documentos do bem e também 

após a sua alienação juntou nos autos comprovante de depósito em conta 

judicial, as certidões negativas de débitos junto às Fazendas Públicas, 

dentre outros documentos.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 

659 e ss., do novel Código de Processo Civil, Autorizo a adjudicação dos 

valores depositados ao herdeiro.

Por corolário, a par do teor do art. 659, § 2º, do CPC, e considerando ser o 

inventariante o único herdeiro, EXPEÇA-SE a carta de adjudicação do bem 

em favor do próprio e, após o respectivo Alvará.

Sem custas, eis que diante da hipossuficiência da inventariante defiro a 

assistência judiciária nesta oportunidade.

P. R. I.

 Após, procedidas todas as formalidades legais, e, transitando em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas de praxe.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT. _____de _______________de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 520-42.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira, Camisaria Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A, Lorrane Moreira Martins 

dos Santos - OAB:20687/O

 Código 73965

VISTO,

 INTIME-SE O BANCO BRADESCO S/A para promover a adequada 

sucessão processual, juntando aos autos os documentos pertinentes no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Na sequência, RETORNEM os autos conclusos para análise dos 

embargos de declaração.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26686 Nr: 659-72.2009.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Umbelino da Silva, Sebastiana Maria de Souza, 

Valdir Umbelino da Silva, Valdenor Umbelino da Silva, Vilma Pereira da 

Silva, José Umbelino da Silva Filho, Marinete Umbelino da Silva Souza, 

Solange Pereira da Silva, Adilson José de Souza, Antonio Marcos de 

Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dirceu Santiago de Oliveira, Lidia 

Grusegoch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:OAB/MT 13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A

 Código 26686

Vistos.

Considerando o longo lapso temporal transcorrido desde que as partes 

tomaram ciência da documentação necessária para o prosseguimento da 

ação, INTIMEM-SE os requerentes, por meio do (a) advogado (a) 

constituído, para dar andamento ao feito, juntando aos autos dos 

documentos informados à fl. 247, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu-MT. 03 de dezembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18847 Nr: 844-52.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Walquiria Rodrigues 

Barreto - OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do 

novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito.Por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário 

da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 1.006, da CNGC/MT. Ás 

providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, ____ de _____________ de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69278 Nr: 57-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda, João Antonio 

Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Jose Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69278

VISTO,

À fl. 134 e seguintes veio aos autos o inventariante do espólio de Ezequiel 

José Roberto (requerido), a Sra. Gabrielle Gomes Roberto, informar o óbito 

da parte requerida e requerer a habilitação do herdeiro no polo ativo da 

presente ação de Usucapião.

Com o petitório, juntou-se certidão de óbito, cópia da sentença do 

processo de Inventário do de cujus, publicado no Diário Eletrônico da 

Justiça e comprovante de endereço da requerida.

Preenchidos os requisitos do art. 687 e seguintes, DEFIRO o pedido de 

habilitação dos herdeiros, que deverá ser processado nestes mesmos 

autos.

 Com efeito,

 (1) SUSPENDA-SE o curso do processo até decisão autorizativa da 

sucessão processual (art. 313, inciso I e art. 689, do Código de Processo 

Civil);

(2) ABRA-SE vista dos autos ao requerido, via carta de carta de citação, 

via AR/MP – Aviso de Recebimento em mãos próprias, no endereço citado 

fl. 134-v, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronuncie sobre a 

questão, conforme determina o art. 690 do CPC.

 Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de ________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27621 Nr: 1562-10.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Jesus Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254

 Código 27621

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 116 e, consequentemente, DETERMINO a 

suspensão do feito por 01 (um) ano, ainda, certifico que tal suspensão 

não se confunde com a suspensão/arquivamento dos moldes do artigo 40 

da Lei de Execução Fiscal, os quais insurgem diante da não localização do 

devedor ou de bens passiveis a penhora.

 No mais, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT,¬¬ ___de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62845 Nr: 1081-08.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Dam de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

mat. 1.381.114 - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Código 62845

VISTO,

INTIMEM-SE a parte executada para manifestar sobre as petições e 

documentos de fls. 114 e 115 no prazo de 10 (dez) dias.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para decisão.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 05 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83241 Nr: 521-56.2019.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A, Juízo de 

Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stossel Oliveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A, Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:MT - 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista, o recolhimento da diliência do oficial de 

justição às fls 23/24, procedo a remessa dos autos ao setor competente 

para cumprimento do ato deprecado, servindo cópia de mandado. Após 

devolva-se à comarca de origem

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85202 Nr: 1729-75.2019.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de 

Rondonópolis-MT., Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Gomes da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerida, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

acerca da designação da audiência de inquirição de testemunha 

designada para o dia 19/12/2019 às 14h45min, no Fórum da Comarca de 

Poxoréu/MT, conforme despacho a seguir transcrito: "Carta precatória n.º 

1729-75.2019.811.0014 (Código: 85202)-VISTO, Atento a finalidade do ato 

deprecado, designo a data designo a data de 19 de dezembro de 2019 às 

14h45min (MT) , para a inquirição da testemunha Karolayne da Silva 

Almeida. Ainda, determino seja intimado como requerido na missiva, 

atentando-se ao endereço apresentado. Comunique-se ao juízo 

deprecante o recebimento desta, bem como informe a data da audiência 

solicitando as intimações necessárias – partes e respectivos advogados. 
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Cientifique-se o Ministério Público e intimem-se os advogados 

eventualmente constituídos pelo réu. Intimações e requisições 

necessárias. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 19 de novembro 

de 2019. Darwin de Souza Pontes-Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 30304 Nr: 1108-59.2011.811.0014

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JSC, JdSC, 

JSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Alves da Silva, Reinaldo Jesus Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Código 30304

VISTO,

Trata-se de pedido de autorização de saída temporária do adolescente 

Jarlilson Silva cardoso, aviado pela Coordenadora da Casa lar de Poxoréu.

À fl. 900 o Ministério Público emitiu parecer favorável ao deferimento do 

pleito.

 Assim, a fim de fortalecer vínculos familiares, nada obsta o deferimento 

do pedido.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl. 900, para autorizar que o 

adolescente Jarlilson Silva Cardoso possa passar as comemorações 

natalinas e festividades do ano novo, bem como o período de férias 

escolares com a irmã Jarline Aparecida Silva Cardoso e aos finais de 

semana que desejar com a tia paterna Juscilene Alves da Silva.

 Ainda, DETERMINO que a coordenação da Casa Lar formalize um 

documento, para que os responsáveis temporários do menor sejam 

advertidos sobre os cuidados, (pernoitar na companhia, não sendo 

conveniente que o menor fique/pernoite em casa de terceiros), onde os 

mesmos assumam a responsabilidade do menor durante os dias que 

estiverem sob suas guardar.

 Após o retorno, APRESENTE a equipe de acolhimento da Casa Lar, no 

prazo de 15 (quinze) dias relatório de eventuais intercorrências, e 

informações trazidas pelo menor ou pelas requerentes e quaisquer outras 

informações relevantes para a avaliação dos benefícios/prejuízos das 

visitas que possam subsidiar demandas posteriores.

 Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu, 16 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29257 Nr: 57-13.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio Hermes Paim, Jandir Domingos Paim, Meira : 

Noemi do Carmo Paim Pagliocchi, Enedir Terezinha Paim, Ivo José Paim, 

Zedir Terezinha dos Santos, Marcos Aurélio Teixeira de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que considerando a que o alvará da parte Noemi do Carmo Paim 

foi canelado por inconsistência dos dos bancários, procedo a intimação da 

parte autora para informar corretamente os dados bancários de Noemi

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 285-12.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Priscila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Gonçalves de Souza, Osvaldino 

de Souza, Geralda de Souza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80575 Nr: 1301-30.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO SILVA MENDES, Filiação: 

Valdira Rosa da Silva Mendes e Ironildo Leandro Mendes, data de 

nascimento: 13/12/1993, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual denunciou Leandro Silva 

Mendes, também conhecido como 'gordo' pela prática do crime previsto no 

artigo 180, 'caput' e 311 do Código Penal.

Despacho: Autos nº. 1301-30.2018.811.0014 (80575)Vistos, etc.Acolho a 

cota ministerial de fl. 42.Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 

361  do  Cód igo  de  P rocesso  Pena l .Às  p ro v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2019.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Onélia Janéri, 

digitei.

Poxoréu, 17 de dezembro de 2019

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29920 Nr: 724-96.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivanilson Oliveira Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254

 Certifico que procedo a intimação do denunciado através de seu 

advogado para no prazo leagl, apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioiar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62586 Nr: 848-11.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Lobo Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 

16.514

 Certifico que erm cumprimento ao despacho de fl. 239 procedo a 

intimação da pare requerida, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

cálculos apresentados

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioiar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 1411-05.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Amanda 

Carolina Souza Silba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Emanuel Moreira Lima 

- OAB:, Luiz Carlos Rezende - OAB:OAB/MT 8987B, Murilo Heitor 

Rezende Pereira - OAB:25674

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 369 proceda a intimação 

da deesa do denunciado, para, querendo, em 05 (cinco) dias as 

alegações finais sob a forma de memoriais apresentadas nos autos.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64337 Nr: 811-47.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco B.V. Financeira S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO CARLOS SILVA CORREA, 

Cpf: 23686448220, Rg: 1329257, Filiação: Francisca Silva Correa, data de 

nascimento: 31/05/1966, brasileiro(a), divorciado(a), taxista. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do requerente, para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Código 64337VISTO,Remetam-se, a assessoria do 

juízo, as informações prestadas ai Agravo de Instrumento n. 

1010879-42.2018.8.11.0000, via Malote Digital.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 03 de abril de 2019.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 17 de dezembro de 2019

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3667 Nr: 506-54.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Almeida Novais, Edson Araújo dos 

Santos e outros, Evarista Estrela Margues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLINDO ALMEIDA NOVAIS, Cpf: 

43238467115, Rg: 850.250, Filiação: Francisca Almeida Novais e João 

Teixeira Novais, data de nascimento: 10/04/1946, natural de Tesouro-MT, 

casado(a), aposentado, atualmente em local incerto e não sabido EDSON 

ARAÚJO DOS SANTOS E OUTROS, Cpf: 53185170130, Filiação: José 

Araújo dos Santos e Antonia Mendes dos Santos, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), agropecuarista e atualmente em local incerto e 

não sabido EVARISTA ESTRELA MARGUES, Cpf: 20462883191, Rg: 

19590865, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Código 3667VISTO,Nota-se dos autos que tentada 

por várias vezes a citação do requerido, todas as diligências restaram 

infrutíferas, uma vez que o próprio nunca fora localizado nos endereços 

declinados nos autos. Instada a se manifestar, a parte requerente pugna 

seja realizada a citação por edital do requerido, ao argumento que 

impossível sua localização para citação pessoal e, ainda, que o feito 

arrasta-se por longos anos.Pois bem.De elementar conhecimento que o 

artigo 256, do NCPC exige, para a determinação da citação por edital, a 

verificação de que o réu encontra-se em lugar desconhecido ou incerto, 

ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou 

inacessível.“Art. 256. A citação por edital será feita:I – quando 

desconhecido ou incerto o citando;II – quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III – nos casos 

expressos em lei”.Sobre o tema, ainda, CARLINDO ALMEIDA NOVAIS, 

EDSON ARAÚJO DOS SANTOS e EVARISTA ESTRELA MARGUES, 

preconizam que para ser promovida a citação editalícia,“Deve ser tentada 

a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de 

resultarem infrutíferas é que estará aberta a oportunidade para a citação 

por edital” (in Código de Processo Civil Comentado, 6ª Ed., Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 685).No caso dos autos, com vistas a localizar o 

requerido em seu endereço, este nunca fora encontrado, em que pese já 

tenha sido empreendidas diligências junto aos supostos endereços 

residencial e profissional do réu, porém, todas infrutíferas.Soma-se, 
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ademais, que o feito tramita desde o ano de 2013 e, ainda assim, o 

requerido nunca fora citado.Destarte, DEFIRO o pedido de fl. 450. Por 

conseguinte, CITE-SE os requeridos CARLINDO ALMEIDA NOVAIS, EDSON 

ARAÚJO DOS SANTOS e EVARISTA ESTRELA MARGUES por edital, com 

prazo dilatório de trinta (30) dias. Ás providências, CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO WANZELLER 

GUEDES, digitei.

Poxoréu, 17 de dezembro de 2019

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12668 Nr: 1924-22.2003.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Eduardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62487 Nr: 762-40.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Santos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29755 Nr: 560-34.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Zenilda Maria de 

Oliveira Carvalho - ME (A. P.H.), Município de Poxoréu - MT, Zenilda Maria 

de Oliveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668

 Código 29755

Vistos.

1- Recebo o presente pedido de liquidação e cumprimento de sentença 

ofertada pela Representante Ministerial.

2- Encaminhe-se ao Conselho Nacional de Justiça planilha de dados 

referentes à presente ação, nos termos do art. 3º da Resolução CNJ nº 

44, de 20 de novembro de 2007.

3- Oficie-se o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso- TER/MT, para que informe sobre as providências necessárias 

adotadas para o cumprimento da sanção de suspensão dos direitos 

políticos imposta aos executados Antônio Rodrigues da Silva e Zenilda 

Maria de Oliveira Castro, durante o período de 3 (três) anos, devendo ser 

observado a data do trânsito em julgado como marco inicial para contagem 

do prazo (06.08.2018).

4- Oficie-se a Receita Federal para que informe sobre o cumprimento da 

sanção de proibição de contratar com o Poder Público e receber 

benefícios ou incentivos fiscais direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por 03(três) 

anos, impostas pelos executados, devendo ser observada a data do 

trânsito em julgado com marco inicial para o cumprimento da pena 

(06.08.2018).

5- Intimem-se os requeridos para, nos termos do art. 523 do CPC, realizar 

o pagamento do valor da multa civil devidamente corrigida e atualizada 

monetariamente no valor de R$ 598.715,17 (quinhentos e noventa e oito 

mil, setecentos e quinze reais, dezessete centavos), no prazo de 

15(quinze) dias.

6- PROCEDA a secretaria à alteração da capa dos autos.

 Ás providências. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 1240-82.2012.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro Ribeiro Vilela, Helena Lucia Ribeiro Vilela, 

Lucas Ribeiro Vilela Filho, Márcia Maria Ribeiro Vilela Rocha, José 

Mathews Pereira Vilela, Luiz Fernando Ribeiro Vilela, Orlando Ribeiro 

Vilela, Elio Rodrigues de Aruda Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Alfredo de Oliveira Woyda - OAB:7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento nº 1240-82.2012.811.0014 (Código 61553)

Vistos.

À fl. 329/331, foi determinado que a inventariante nomeada trouxesse aos 

autos a necessária certidão de inexistência de testamento do de cujus, 

além de determinar-se, também, que o causídico atuante regularizasse sua 

constituição pelos demais herdeiros, sendo a inventariante intimada via 

DJE e, posteriormente, após ser reiterada a decisão, à fl. 361, via 

mandado, conforme fl. 363, porém, permitiu o decurso in albis do prazo 

para adoção das providências necessárias.

Desta forma, o que se verifica é que a inventariante tem faltado 

deliberadamente com suas obrigações no zelo pela administração dos 

bens e defesa dos direitos do espólio, uma vez que deixa de praticar atos 

indispensáveis para que seja ultimado este feito sucessório, o que atrai, 

por conseguinte, a previsão do artigo 622 do CPC, que permite a remoção 

do inventariante de seu encargo, inclusive ex officio pelo magistrado, 

quando mostrar-se desidioso para com suas funções.

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas 

infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados 

ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de 
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cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para 

evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Diante destas considerações, CHAMO O FEITO À ORDEM para REMOVER 

a inventariante nomeada de seu encargo, e NOMEAR, em seu lugar, o 

herdeiro LUCAS RIBEIRO VILELA FILHO, que deverá ser intimado para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias a contar de sua 

intimação, devendo, em seguida, ser intimado a cumprir o disposto na 

decisão de fl. 361.

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, 

inclusive carta precatória se preciso, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28475 Nr: 981-58.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomiro Feitosa de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Marcos Gomes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizângela Broch de Campos 

- OAB:13.058/MT

 Código 28475

 VISTO,

Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE provisoriamente com as baixas e 

anotações de praxe.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80515 Nr: 1261-48.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:339125

 ATA DE AUDIÊNCIA

Na data e horário indicado em epígrafe, nesta cidade e Comarca de 

Poxoréu, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do 

Fórum, onde se encontrava presente o Meritíssimo Juiz de Direito DARWIN 

DE SOUZA PONTES, no final assinado, foi declarada aberta a presente 

audiência do processo supra indicado.

 Compareceram os demais signatários do presente termo.

Foi deliberado em meio a vídeo áudio visual a respeito da testemunha 

Gelson, pelo indeferimento na sua oitiva posterior.

 O MM. Juiz deliberou: Vistos.

Vistas as partes para memoriais finais no prazo legal. Após conclusos 

para sentença.

Às providências. Cumpra-se.

Nada mais. Determinou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Nayara Roman Mariano Scolfaro Sileno Rezende

Promotora de Justiça Advogado

João Pedro de Arruda Soares Agnaldo Ferreira dos Santos

Advogado Embargante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 400-62.2018.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA BRANCO, Deodolina Moura 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento nº 400-62.2018.811.0014 (Código 70518)

Vistos.

Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as 

primeiras declarações, sob pena de remoção do encargo na hipótese de 

inércia. Após, promova-se a citação dos demais herdeiros para que 

compareçam aos autos.

Apresentadas as primeiras declarações, promova-se a citação, via 

mandado, da UNIÃO, do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

POXORÉU/MT para, no prazo legal, manifestarem eventual interesse no 

feito, constando-se, nos respectivos mandados, que a inércia das 

fazendas será interpretada como ausência de interesse no feito.

Sem prejuízo, RETIFIQUE-SE a autuação na capa dos autos, porquanto 

ilegível.

Após, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 79381 Nr: 779-03.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Duarte Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 779-03.2018.811.0014 (Código 79381)

Vistos.

Diante da notícia da alienação realizada às fls. 105/107, INTIME-SE, o 

executado, pessoalmente, via mandado, para, querendo, opor embargos à 

arrematação, no prazo legal. Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se 

a CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do arrematante, devendo 

expedir-se também o competente mandado de remoção, permitindo-lhe a 

remoção dos semoventes para local de sua preferência.

Outrossim, diante do contido na manifestação dos leiloeiros às fls. 103, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça acompanhar a tradição e embarque dos 

semoventes, de tudo elaborando certidão detalhada, destacando-se que a 

diligência correrá às expensas da exequente.

Cumpridas integralmente estas determinações, manifeste-se a exequente 
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requerendo o necessário ao prosseguimento do feito e venham-me os 

autos conclusos, com possibilidade de sentença, caso o montante 

apurado seja suficiente para quitar integralmente o débito perseguido.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77228 Nr: 2100-10.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Brandão Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Bruno Souza Sales-SD, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77228

VISTO,

 A causa de pedir é questão fática que, portanto, demanda dilação 

probatória, não sendo o caso de aplicação do disposto no art.355, I do 

Código de Processo Civil.

INTIME-SE o delegado da comarca, remetendo-lhe cópia da petição inicial, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, gentilmente, junte os autos todos 

os documentos de registro da diligência objeto de lide neste processo.

 Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT _____ de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85119 Nr: 1647-44.2019.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Ribeiro Vilela, Márcia Maria 

Ribeiro Vilela Rocha, Orlando Ribeiro Vilela, Antonio Pedro Ribeiro Vilela, 

Helena Lucia Ribeiro Vilela, José Mathews Pereira Vilela, Lucas Ribeiro 

Vilela Filho, Luiz Fernando Ribeiro Vilela, Elio Rodrigues de Aruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 Procedimento nº 1647-44.2019.811.0014 (Código 85119)

Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca.

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil), e citem-se as partes requeridas, com a 

faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo códex, para que compareça à 

audiência designada, acompanhados de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelos requeridos na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (artigo 334, §5º, do Código de Processo Civil).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, 

do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente (artigo 

344).

Caso seja formado acordo na audiência de conciliação, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Na hipótese da conciliação restar infrutífera, a parte requerida deverá sair 

intimada da audiência para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia. Em caso de inércia no prazo contestatório, colha-se 

parecer ministerial e após, conclusos.

Às providências Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69817 Nr: 369-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT., 

Edalgina de Carvalho Aguiar, Gladston de Carvalho Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, Patricia 

Machado Mardine Santana - OAB:MT 17.297, Silvia Machado 

Muchagata - OAB:6.872 OAB/MT

 Código 69817

Visto,

 Certifique a secretaria acerca da intimação de fl.91.

 Face ao pugnado pelo juízo deprecante à fl. 94, certifique, ainda, sobre a 

existência de valores vinculados a este processo, relativos à venda 

judicial de imóvel penhorado.

Defiro o pedido de fl.94.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70414 Nr: 682-71.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sileni Oliveira Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovencio Araújo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Código 70414

Chamo o feito a ordem para retificar a decisão retro, à fl. 60v, uma vez 

que, em se tratando de ação monitória convertida em cumprimento de 

sentença (art. 701, § 2º do CPC/15), aplica-se o disposto no art. 854, §§ 

2º e 3º c/c o art. 513, caput do CPC/15, razão pela qual, efetivado o 

bloqueio, deve-se INTIMAR a parte requerida na pessoa do seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se para requerer o que de 

direito.

 Sendo infrutífera a pesquisa, DÊ-SE ciência à parte credora.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70698 Nr: 860-20.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correira da 

Silva - OAB:MT- 8.184-A

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.Por 

conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da gratuidade de 

justiça.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. 

Ás providências, CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, 16 de dezembro de 

2019.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66999 Nr: 676-98.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Lda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66999

Face ao requerido pela parte às fls. 136/137, em retificação ao disposto 

na decisão de fls. 139/140 e pelos mesmos fundamentos lá carreados, 

AUTORIZO o bloqueio total dos valores devidos (R$ 88.853,93 – oitenta e 

oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), 

conforme atualização de fls. 137v e 138.

No mais, observada a retificação acima, CUMPRA-SE a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69375 Nr: 113-70.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, representado pelo 

Procurador Patryck de Araújo Ayala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69375

SENTENÇA

VISTO

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ÁLVARO CARVALHO 

DOS SANTOS em face do ESTADO DO MATOGROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epigrafe.

 Analisando os autos verifica-se que houve o adimplemento total da 

presente execução (comprovantes de pagamento acostados aos autos às 

fls.84/86).

É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução judicial, de tal sorte a parte credora 

postula a extinção do feito.

Considerando que a obrigação restou suprida em duplicidade, é de rigor o 

cancelamento do bloqueio efetivado às fls.81/82, para restituição à conta 

de origem. Por conseguinte, MANTENHO os autos em gabinete até 

efetivação do desbloqueio.

 No mais, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia líquida 

depositada nos autos pela PGE fl.84/86, para transferir à conta indicada à 

fl.87.

 Por fim, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente cumprimento 

de sentença.

ARBITRO em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos pela 

Fazenda Pública a favor da parte requerente, na linha do disposto no CPC 

e reconhecido pela jurisprudência do STJ .

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74194 Nr: 631-26.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Venceslau Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta exegese, DEFIRO o pedido da parte exequente (fls. 90/91), motivo 

pelo qual MANTENHO os autos conclusos para sequestro do valor 

atualizado no importe de R$ 14.912,56 (quatorze mil, novecentos e doze 

reais e cinquenta e seis centavos), mediante pesquisa no sistema 

BACENJUD junto às contas bancárias do executado, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CNPJ nº 03.507.415/0001-44.

Saliente-se que os valores devidos a título de Imposto de Renda devem 

ser deduzidos do montante total (R$ 19.369,94), uma vez que é dever do 

Estado, na condição de fonte pagadora, reter o montante devido para este 

fim.

 Realizada constrição, EXPEÇA-SE o competente Alvará para 

transferência dos valores, para conta bancária indicada à fl. 91.

Sem prejuízo, INTIME-SE pessoalmente a parte credora acerca da 

disponibilização dos valores em conta.

Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com fundamento nos artigos 924, 

inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Na sequência, certificada a disponibilização dos valores REMETAM-SE os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73636 Nr: 330-79.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cuida-se de execução de título judicial ajuizada por LEOPOLDO QUEIROZ 

PAIM em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que não houve o 

adimplemento da RPV anteriormente expedida, em que pese reiteradas 

intimações do estado para fazê-lo.

Ademais, infere-se dos autos pedido do credor para a busca de ativos 

financeiros por meio do Sistema Bacenjud.

Pois bem.

É inconteste a inadimplência do Estado executado no caso dos autos, não 

obstante se tenha engendrado diligências com vistas a promover a 

compensação das requisições de pequeno valor outrora expedidas.

Nesse contexto, desatendida a requisição judicial para pagamento de 

quantia reconhecida pelo devedor, a medida a ser adotada é o sequestro 

do numerário suficiente para o cumprimento da decisão, por intermédio do 

sistema Bacenjud, consoante entendimento já consolidado pela 

jurisprudência pátria.

Desta exegese, DEFIRO o pedido da parte exequente (fls. 141/142), motivo 

pelo qual MANTENHO os autos conclusos para sequestro do número 

atualizado no importe de R$ 24.326,25 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte 

e seis reais e vinte e cinco centavos), mediante pesquisa no sistema 

Bacenjud junto às contas bancárias do executado ESTADO DE MATO 

GROSSO, CNPJ nº 03.507.415/0001-44.

Realizada constrição, INTIME-SE o Estado executado para, querendo, 

apresentar impugnação em 30 dias.

Se decorrido o prazo in albis ou havendo concordância com o bloqueio, 

Expeça-se o competente Alvará para transferência dos valores, para 

conta bancária indicada às fl. 91.

Sem prejuízo, intime-se pessoalmente à parte credora acerca da 

disponibilização dos valores em conta.

Certificada a satisfação do credito, julga-se extinto o processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72542 Nr: 1900-37.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Fundo Municipal de 

Previdencia Social de Poxoréu - Poxoréu - Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73704 Nr: 376-68.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Noleto Rocha do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NABILA LUDWIG GUNSCH - 

OAB:18980/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU

Codigo:73704

VISTOS,

 Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por GABRIEL NOLETO ROCHA 

DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, ambos 

qualificados nos autos.

Denota-se dos autos que foi deferida a produção de prova pericial, a fim 

de averiguar o grau de insalubridade do labor anteriormente 

desempenhado pelo demandante. Todavia, intimado, o perito nomeado 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 163.

Com efeito, DESTITUO o perito anteriormente nomeado e NOMEIO o 

engenheiro Hemerson Lucas da Silva, com endereço profissional situado à 

Rua Dom Pedro II, n° 1920, Bairro Jardim Panorama, na cidade de 

Paranatinga – MT, Telefones: (66) 9 9978-1358, (66) 9 8412-8286 e (66) 

3495-0454, e-mail: hemerson.primavera@ambientec.com, qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil), ressaltando que 

poderá retirar o processo em carga para análise e que se trata de 

processo cujo autor e beneficiária da justiça gratuita e que os honorários 

periciais serão pagos ao final pela parte vencida ou pelo Estado.

O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte autora, através de seu advogado, via DJE, concedendo 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo 

Civil).

 Com o recebimento da proposta dos honorários, INTIME a autora para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância.

 Havendo concordância, INTIME-SE o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir a autora e o seu 

assistente técnico caso ela o indique (artigo 474, Código de Processo 

Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Após, intime-se a autora para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo seu assistente 

técnico, apresentar seu respectivo parecer (artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil).

Poxoréu MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73719 Nr: 387-97.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson José Rezende, Eneida Maria Augusta Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliana Sousa Andrade - 

OAB:MT 16.875

 Código nº 73719

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por JULIANA DE SOUSA 

ANDRADE, em desfavor do ELSON JOSÉ REZENDE e ENEIDA MARIA 

AUGUSTA SOARES REZENDE, todos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO o pedido de folhas retro e DETERMINO o processamento da fase 

de cumprimento de sentença.
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Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para em 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, com fulcro no artigo 523, caput, CPC.

No mais, proceda-se a secretaria quanto à ratificação da capa dos autos 

fazendo constar a nova fase processual.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ____ de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69580 Nr: 225-39.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85453 Nr: 1931-52.2019.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:MT 20235/O

 Procedimento nº 1931-52.2019.811.0014 (Código 85453)

Vistos.

Prestem-se as informações requisitadas pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Relator, consignando as homenagens protocolares. Após, 

remetam-se estes autos ao Ministério Público e/ou à Autoridade Policial 

para adoção das providências necessárias a seu deslinde, especialmente 

propositura da respectiva ação penal.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 76463 Nr: 1714-77.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 78213

VISTO,

 CERTIFIQUE a Secretaria a tempestividade das alegações finais 

apresentadas requerida.

Poxoréu/MT 02 de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78213 Nr: 249-96.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroponia Hidrovida, Gaudêncio César Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 CERTIFIQUE a Secretaria a tempestividade das alegações finais 

apresentadas requerida. Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT _____ de dezembro 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84526 Nr: 1123-47.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lino Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido 

formulado pela defesa de JOSÉ LINO FERNANDES DA SILVA, pelo que 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em seu desfavor, 

impondo-lhe, porém, a observância das seguintes MEDIDAS 

CAUTELARES, por serem suficientes à prevenção da reiteração 

criminosa, as quais deverão ser aceitas por este para a concessão de 

sua liberdade ambulatorial, bem como devidamente cumpridas, sob pena 

de conversão em prisão preventiva:1. Comparecimento mensal em Juízo 

para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no 

artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal; 2. Proibição de acesso e 

frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas de 

qualquer natureza, lícitas ou ilícitas, festas em locais públicos, onde haja 

venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do artigo 319, inciso II, 

do Código de Processo Penal;3. Proibição de ausentar-se da comarca, 

sem prévia autorização judicial, enquanto perdurar a investigação e 

instrução processual, nos termos do artigo 319, inciso IV, do Código de 

Processo Penal;4. Comparecimento obrigatório a todos os atos 

processuais;5. Não praticar quaisquer outros delitos.Registro que a 

concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja 

proferida com base em elementos concretos e objetivamente 

considerados que possam emergir do contexto fático-probatório. 

Advirta-se, ainda, ao custodiado, que no caso de descumprimento das 

medidas impostas, ser-lhe-á decretada sua imediata PRISÃO.CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão excepcionalmente como ALVARÁ DE 

SOLTURA, dada a urgência do caso e o exíguo tempo para expedição de 

documentos em razão da proximidade do recesso forense, especialmente 

pelo fato de que este magistrado está respondendo pelo plantão judiciário 

regionalizado desde as 15h00min desta data.Poxoréu/MT, 19 de dezembro 

de 2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28621 Nr: 1127-02.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Código28621

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizada por DOMINGAS PEREIRA 

DIAS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Face à certidão de fl. 165 e considerando que o valor devido à parte fora 

integralmente depositado na conta do causídico, INTIME-O para que 

comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o repasse dos valores para a 

parte autora.

Decorrido o prazo, REMETAM-SE os autos para providências cabíveis, 

inclusive, para extinção do processo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ___ de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28279 Nr: 785-88.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina Dondé Castro, Ronelso Donde Polesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Silvério Santa Maria - 

OAB:9.834-A/MT, Luiz Carlos Rausis - OAB:46890/PR

 Código 28279

Vistos.

INDEFIRO o pedido de buscas na comarca de Curitiba, uma vez que cabe 

ao requerente promover as diligencias necessárias para tanto.

DEFIRO o pedido de negativação em nome do executado Silas Aparecido 

dos Santos no cadastro de inadimplentes (fl.538). EXPEÇA a Secretaria o 

pertinente ofício.

 Após VOLVAM-ME os autos conclusos para análise do pedido de 

expedição de precatório.

 Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT. 02 de dezembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 1264-47.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclécio Pereira Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda, Espólio de 

Antonio Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda, Elson Souza 

Miranda, Rosemeire Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, Dr. Felipe Antonio Souza Lago - OAB:21.333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576, Antônio Gonçalves de Miranda Neto - 

OAB:MT 14576, Elson Souza Miranda - OAB:/MT - 16.514, JOAO 

VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - OAB:21762/O, MANOEL DIÓZ SILVA 

NETO - OAB:19337/O, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 Código 60037

 VISTOS,

DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 279 e DETERMINO à secretaria que 

proceda a certificação e faça constar a proibição de retirada dos autos 

em carga.

Tendo em vista que apenas o SR. LORIVAL DE SOUZA MIRANDA, ainda 

não apresentou memoriais finais INTIME-SE o mesmo para, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, manifestar-se.

À vista dos episódios de indevida retenção dos autos, FAÇA-SE 

CONSTAR no termo de intimação que os mesmos devem ser devolvidos 

em carga no mesmo prazo acima, sob pena de multa e comunicação à 

OAB.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 19 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 130-43.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Faustino dos Santos, Elson Sousa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 

3.777

 Código 66050

 SENTENÇA

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

O art. 513 do mesmo diploma legal, a seu turno, determina a aplicação 

supletiva das disposições atinentes à execução de título extrajudicial 

(Libro II da parte especial) no procedimento de cumprimento de sentença.

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação relativa aos 

honorários sucumbenciais, JULGO EXTINTO este cumprimento de 

sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, II c/c o art. 513 do novel 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

Às providências. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT, ___ de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18242 Nr: 428-84.2005.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Brasholanda S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Paulino de Carvalho 

Filho - OAB:32500/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Gonçalves - 

OAB:7831

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3322 Nr: 169-65.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU

Codigo: 3322

 VISTO,

Trata-se de execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual pugna 

seja realizada expedição de ofício à Receita Federal para que disponibilize 

a declaração sobre operações imobiliárias do executado ONORIA 

SANTANA BENTO, via sistema DOI.

Defiro o pedido fl.300, vez que o mesmo merece prosperar, pois a parte 

exequente juntou aos autos comprovação de que tenha esgotado todas 

as diligências que estão ao seu alcance, deste modo, oficie-se a Receita 

Federal, para que disponibilize declaração imobiliárias de todos os 

devedores constante na CDA de fl.301.

Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24436 Nr: 1914-36.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emília Maria Cesar da Silva Pereira, Alberto Cesar da 

Silva, Alen Cesar da Silva, Diogo Douglas Naves, Luciano Douglas Naves, 

Espólio de Altino Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurete Rodrigues Silva Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272, Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim - 

OAB:5272/MT, Wesley Lopes da Silva Martins - OAB:15.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Código 24436

 VISTO,

INTIME-SE a parte requente, PESSOALMENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por abandono da 

causa.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____ de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84923 Nr: 1451-74.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Cunha Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Paiva Borotta - 

OAB:2318/0

 ATA DE AUDIÊNCIA

Na data e horário indicado em epígrafe, nesta cidade e Comarca de 

Poxoréu, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do 

Fórum, onde se encontrava presente o Meritíssimo Juiz de Direito DARWIN 

DE SOUZA PONTES, no final assinado, foi declarada aberta a presente 

audiência do processo supra indicado.

Compareceram os demais signatários do presente termo.

O MM. Juiz deliberou: Vistos.

 Considerando que as testemunhas não compareceram a audiência, 

embora devidamente intimadas. Redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de janeiro de 2020 às 13h00min.

As providencias. Cumpra-se.

Nada mais. Determinou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77162 Nr: 2055-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguimar Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:13242-A/MT

 Assim, tendo a parte requerida já manifestado nos autos especificando 

as provas que requer ser produzida, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de janeiro de 2020, às 13h30 min 

(MT).INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato acompanhadas de 

seus respectivos advogados, observando a necessidade de intimação 
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pessoal, nos casos previstos em lei.Nos termos do art. 455, do NCPC, 

NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação, observando, novamente, 

os casos em que as testemunhas deverão ser intimadas pessoalmente, se 

previsto em lei.À Secretaria para que RETIFIQUE o polo passivo da 

demanda para fazer constar a empresa OI S/A.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Poxoréu/MT, 26 de dezembro de 2020.DARWIN DE SOUZA PONTESJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28972 Nr: 1477-87.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Rogério Campos dos Santos, UDT 

Sementes Ltda, Luiz Carlos Fernandes, Mário Patriota Fiori, Sérgio Sangion

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori - OAB:/MT - 13089-A, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3.504-A

 Certifico que procedo a intiação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69288 Nr: 70-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves deMoura, Carlos Henrique de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O, Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 Certifico que procedo a intimação da defesa do denciado Carlos Henrique 

de Almeida, na pessoa do Dr.Vilson Souza Pinheiro, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 1430-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:339125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

tendo em vista que não fora feita a intimação à época, para, que se 

manifete acerca do despacho a seguir transcrito: "Processo nº 

1430-69.2017.811.0014 (Código 75834)-VISTO, Tendo em vista o pleito 

pela penhora dos imóveis elencados às fls. 45/46, postergo sua 

apreciação para após a juntada da matrícula atualizado destes, 

providência que deverá ser cumprida pela parte exequente em cinco (05) 

dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 07 de maio de 2019. Luciana Braga Simão 

Tomazetti-Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 1659-29.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Leles Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245/A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28282 Nr: 788-43.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Ramos de Souza, Elizabete Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat, 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

550,00 ( quinhentos e cinquenta reais) que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fl. 410/413. Este valor deverá ser recolhido num único boleto 

descriminado o valor das custas processuais , sendo R$ 275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais)e valor da taxa , qual seja R$ 275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais).Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29539 Nr: 344-73.2011.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Carmen Lúcia Sousa de Moraes, Jeová Bezerra, Ajax 

Alves Gomes, Genivá Bezerra, Elienor Lima Bezerra, Lindinalva Venceslau 

de Moraes Gomes, Maria Hilda Bezerra, Afranio de Souza Moraes, Genival 

Bezerra, Perolina Souza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT -16.843, HÉLIO 

DA SILVA DIONIZIO - OAB:/MT - 13.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69375 Nr: 113-70.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, representado pelo 

Procurador Patryck de Araújo Ayala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará expedido n• 579035-2 R$ 6.447,41

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74972 Nr: 1041-84.2017.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Pesquisas Minerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ginenes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO GINENES RODRIGUES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Proceder a Intimação para manifestar, conforme decisão 

abaixo transcrita.

Sentença: Processo nº: 1041-84.2017.811.0014 (Código 74972) Vistos em 

correição. Cuida-se de Oficio Requisitório formulado pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral - DNPM, onde este informa a expedição de 

Alvará para autorização de pesquisa mineral, registrado sob o nº 

11039/2016, no bojo do procedimento interno DNPM nº 866.585/2016, para 

fins de cumprimento do artigo 27, inciso VI, do Código de Mineração, 

Decreto-Lei nº 227/67. Acompanhando o requerimento, o Departamento 

anexou aos autos cópias do Alvará mencionado e do Plano de Pesquisa 

Mineral para exploração em área neste Município de Poxoréo/MT (fls. 

04/17). À fl. 18, foi recebido o ofício pelo Juízo, encaminhando-se em 

seguida o feito ao Ministério Público, o qual, às fls. 18/23, manifestou-se 

informando que o caso não reclama intervenção ministerial. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Inicialmente, determino à Sra. Gestora que retifique a capa dos 

autos, fazendo constar o Departamento Nacional de Produção Mineral 

como solicitante e, como requerente JOÃO GINENES RODRIGUES, 

beneficiário do alvará concedido pelo DNPM. Intime-se o Titular do Alvará, 

JOÃO GINENES RODRIGUES, cujo endereço encontra-se aposto no bojo 

do Ofício nº280/2016 – CAD/SUP/DNPM-MT, encartado à fl. 03, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, assistido por advogado, habilitar-se nos autos 

e fornecer os nomes e qualificações dos superficiários da área a ser 

pesquisada. Qualificados os superficiários, estes devem ser citados para 

tomar conhecimento da presente e constituírem advogado, bem como 

devem ser intimados sobre a realização da perícia. Registro que, quando 

da citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá questionar se possuem 

condições para constituir advogado particular, do contrário, será nomeado 

causídico pelo Juízo. Nos termos do artigo 27 do Decreto-lei nº227/69, 

proceda-se à avaliação da renda pela ocupação dos terrenos e dos 

danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa 

mineral. Para tal finalidade, nomeio como Perita do Juízo a geóloga BRUNA 

LUIZA DE MELO SAMPAIO, cujo domicílio profissional encontra-se situado 

à Rua Roraima, nº 13, quadra 34, bairro CPA II, Cuiabá/MT – CEP 

78055-542 – telefone (65) 99292-1117, endereço eletrônico: 

brunalmsampaio@gmail.com. Intime-se a Sra. Perita sobre a respectiva 

nomeação, consignando que deverá formular proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). 

Esclareço, ainda, que o desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo a perita observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Após, intimem-se o titular do alvará 

e o superficiário, através de seus respectivos causídicos, via DJE, sobre 

a realização dos trabalhos periciais, especificando-se a data de início, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentarem 

quesitos e realizar a indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, 

incisos II e III, Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se JOÃO GINENES RODRIGUES, titular do alvará, para manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, havendo concordância, 

deverá desde logo depositar o valor integral da verba honorária. Ressalto 

que o adimplemento dos honorários periciais é obrigação exclusiva do 

titular do alvará (artigo 27, inciso X, Decreto-lei 227/67). Com o depósito 

dos honorários, intime-se a perita a indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (artigo 477, §1º, do Código de Processo Civil). Desde 

já explicito que a perícia tem, dentre outras, a finalidade de avaliação dos 

danos e/ou prejuízos potenciais, decorrentes da pesquisa mineral aos 

Superficiários da área a ser pesquisada. Oficie-se a SUPERINTENDÊNCIA 

DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL em Mato 

Grosso, dando ciência da presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréo/MT, 15 de 

setembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO WANZELLER 

GUEDES, digitei.

Poxoréu, 16 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72943 Nr: 2134-19.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSRdS, LJSRdS, KRSdS, RSA, SYSRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMAR SILVINO ANDRADE, Cpf: 

01466624159, Rg: 1279919-0, Filiação: Josefa dos Santos Andrade e 
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Valconelio Silvino de Andrade, data de nascimento: 26/08/1980, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Proceder a Intimação por edital, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito..

Sentença: (Código 72943)DESPACHOVISTOS,Defiro o pedido Ministerial de 

fl.43/43v. Proceda-se a sua intimação por edital, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se nos 

autos e dê-se vista ao Ministério Público Estadual para manifestação.Às 

providências. Cumpra-se Poxoréu, ____ de ___________ de 2019. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO WANZELLER 

GUEDES, digitei.

Poxoréu, 16 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25836 Nr: 1093-95.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Cavalcante Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62087 Nr: 375-25.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandecleison Ramos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDECLEISON RAMOS DE JESUS, Cpf: 

99651920149, Rg: 12304999, Filiação: Joalina Ramos de Jesus e Olavo 

Clemente de Jesus, data de nascimento: 17/08/1979, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O representante do Ministério Público Estadual 

denunciou Vandecleison Ramos de Jesus como incurso nas penas do 

artigo 302, 'caput' da Lei Federal nº 9.503/97 por seis vezes.

Despacho: Autos nº. 375-25.2013.811.0014 (62087)Vistos, etc.Acolho a 

cota ministerial de fl. 169.Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 

361  do  Cód igo  de  P rocesso  Pena l .Às  p ro v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.Poxoréu/MT, 23 de agosto de 2019.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Onélia Janéri, 

digitei.

Poxoréu, 16 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79224 Nr: 718-45.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AKdS, AVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINY KELEN DOS SANTOS, Cpf: 

04603681178, Rg: 2395430-2, Filiação: Maria Luza de Jesus dos Santos e 

Vicente Ferreira da Silva Neto, data de nascimento: 01/11/1991, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, divorciado(a), do lar, Telefone 

66996885167 e atualmente em local incerto e não sabido AILSSON 

OLIVEIRA DA SILVA, Filiação: Valquisa de Oliveira Silva e Ailton da 

Fonseca e Silva, brasileiro(a), convivente, tratorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes e, por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código 

de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade 

da justiça.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado 

ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, 

observadas as formalidades legais.Deve-se ressaltar, por fim, que esta 

sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse 

exclusivo do menor.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE, se 

necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, ______de 

_______________ de 2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO WANZELLER 

GUEDES, digitei.

Poxoréu, 17 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 789-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fonseca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim de 
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CONDENAR o Município requerido que converta em pecúnia os dias de 

licença-prêmio não gozados pelo requerente do período que compreendido 

entre 03/2011 a 03/2016.Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros moratórios no percentual de 1% ao mês até a edição da Lei nº 

11.960/09, quando então deverão incidir sobre o percentual de 0,5% ao 

mês. SEM custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 460, da 

CNGC/MT, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. 

Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 4º, inc. III, 

do Código de Processo Civil.Publicada a sentença, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes pelo prazo legal, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, porquanto a presente sentença está sujeita ao reexame 

necessário (S. 409/STJ). Ás providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, 13 

de janeiro de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61288 Nr: 975-80.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelington Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT/ 6.296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado possíveis de penhora, aliado ao 

faro de que o dinheiro encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online do débito principal, que deverá recair sobre 

ativos financeiros nas contas do executado UELINGTON PEREIRA DE 

SOUZA, CPF: 018.949.371-20, pessoa natural, até o valor da divida 

atualizada, no valor de R$ 28.075,43 (vinte e oito mil, setenta e cinco reais 

e quarenta e três centavos).Por conseguinte, MANTENAHM-SE os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima 

deferida via sistema BACENJUD.Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias.Caso o valor seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Após, 

o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) cinco dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de dezembro de 2019.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29305 Nr: 105-69.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Oliveira Neves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia macedo Galvão - OAB:, 

WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE OLIVEIRA NEVES FILHO. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Código 29305Vistos.Denota-se dos autos que ainda 

não fora realizada a citação do executado, motivo pelo qual o exequente 

postula seja realizada a citação por edital deste. (fl. 50/51).De fato, 

evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, nos idos de 2010, se tem 

diligenciado com vistas a localizar o sobredito executado, a fim de realizar 

a escorreita citação pessoal do mesmo, porém as diligências 

mostraram-se infrutíferas.Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 

256, do NCPC, o qual preconiza que para a realização da citação editalícia 

faz-se imperiosa a verificação de que a parte a ser citada esteja em local 

desconhecido ou incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em 

local ignorado, incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em 

análise.Destarte, CITE-SE o executado Jose Oliveira Neves Filho, CPF: 

022.245.851-87 por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para, 

querendo, contestar a ação. Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, 

desde já, o advogado GERMANO JULIAN SOUZA - OAB/MT 16.205, para 

funcionar nestes autos como curador especial do executado (NCPC, art. 

72, II, segunda parte). Por fim, INTIME-SE, pessoalmente, o causídico para, 

em cinco (05) dias, manifestar-se nos autos se aceita a nomeação, 

ficando consignado que no caso de aceitação lhe serão devidos 

honorários correspondentes a 05 URH, em conformidade com a Tabela da 

OAB/MT, devendo o mesmo apresentar embargos à execução, no prazo 

legal.Às providências. Cumpra-se.Poxoréu/MT, ___ de____________ de 

2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO WANZELLER 

GUEDES, digitei.

Poxoréu, 17 de janeiro de 2020

Luciana Nigro Antiga Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80269 Nr: 1138-50.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ECdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevaldo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoeno Henrique Silva 

Soares - OAB:19480/0, Daniel de França Tavares - OAB:MT-20490/0

 Autos n. 1138-50.2018.811.0014 (80269)

Vistos, etc.

O Ministério Público em sua cota requereu o arquivamento do presente 

feito, na forma do artigo 107, inciso I, do Código Penal (fl. 157).

Juntou-se a certidão de óbito (fl. 156).

É o relatório. Decido.

Em decorrência da morte do indiciado, conforme se evola da certidão de 

óbito acostada nos autos à fl. 156, necessário se faz o reconhecimento 

da causa extintiva de punibilidade pela morte do agente.

 Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Josevaldo Alves da Silva, 

qualificado nos autos, relativamente ao presente processo, com 

fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal c/c art. 62 do Código de 

Processo Penal.

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto de Identificação deste 

Estado e ao Nacional, informando a morte do acusado.

Transitada em julgado, arquive-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Poxoréu/MT, 29 de agosto de 2019.

Darwin de Souza Pontes
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84659 Nr: 1271-58.2019.811.0014

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 84659

Vistos.

Trata-se de procedimento Especial de Ação de Destituição do Poder 

Familiar cumulada com Medida Protetiva de Acolhimento Institucional aviado 

pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Anatália Márcia Silva 

Araújo.

Em síntese, o pedido ministerial foi deferido às fls. 34/36, suspendendo-se 

liminarmente o poder familiar de Anatália Márcia Silva Araújo em relação ao 

menor Samuel Silva Araújo, até o deslinde definitivo da presente causa, 

confiando a menor à instituição acolhedora desta comarca, com 

observância das cautelas legais, sob a responsabilidade da direção da 

referida instituição mediante assinatura do devido termo.

À fl. 48 expediu-se mandado de acolhimento institucional.

Às fls. 52/58 foi apresentada contestação pugnando a improcedência do 

pedido inicial, restituindo a guarda do menor a avó materna e da genitora.

À fl. 98/101 foi realizado Relatório de Estudo Inter profissional.

À fl. 106/108 o Ministério Público manifestou-se pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Pois bem, analisando todo o contexto fático e visando a gravidade dos 

fatos noticiados, defiro o pedido Ministerial e designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia ______ de _____________ de 

__________ às _____h_____ min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Ás providências, cumpra-se.

Poxoréu/MT, ___ de____________ de ¬¬¬_______.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81527 Nr: 1722-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:5280

 ATA DE AUDIÊNCIA

Na data e horário indicado em epígrafe, nesta cidade e Comarca de 

Poxoréu, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do 

Fórum, onde se encontrava presente o Meritíssimo Juiz de Direito DARWIN 

DE SOUZA PONTES, no final assinado, foi declarada aberta a presente 

audiência do processo supra indicado.

Compareceram os demais signatários do presente termo.

O MM. Juiz deliberou: Vistos.

 Considerando que o réu não foi intimado, redesigno a audiência para o dia 

22 de janeiro de 2020 às 13h15min.

 Vistas ao MP acerca da testemunha Elber Santana que não foi localizado.

As providencias. Cumpra-se.

Nada mais. Determinou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Nayara Roman Mariano Scolfaro

 Promotora de Justiça

 Valmir Ferreira da Silva

Denunciado (a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84659 Nr: 1271-58.2019.811.0014

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN CRISTINA 

NASCIMENTO DE BRITO MELO - OAB:27592/O

 Certifico que deixo de expedir, por hora, a intimação para a testemunha 

de defesa Lídia da Silva Camargo por não constar nos autos endereço da 

referida testemunha.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000982-11.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. D. J. R. (REQUERENTE)

E. B. D. J. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ELIANE DE JESUS SANTANA OAB - 019.680.521-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (REQUERIDO)

E. R. (REQUERIDO)

 

Anexa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEVERO BONFIM CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001033-22.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: MARIA SEVERO BONFIM CARDOSO REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por Maria Severo Bonfim Cardoso, em face do 

INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural e, 

subsidiariamente, pela aposentadoria híbrida. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 
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gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (aposentadoria por idade 

rural), que, na espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de 

fato e de direito, no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de 

aposentadoria por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador 

rural no momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Para a concessão da aposentadoria híbrida, por outro lado, é 

irrelevante se o segurado exercia atividade rural ou urbana no momento 

da implementação do requisito idade[1]; já em relação ao período de 

carência, considera-se o tempo de atividade urbana (com efetiva 

contribuição aos cofres da Previdência), somado ao período de atividade 

rural (independentemente de contribuição)[2]. Outrossim, no tocante à 

condição de trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a 

prova material diga respeito a todo período de trabalho campesino, é 

imprescindível que seja ela robusta e apta a comprovar, com a 

verossimilhança que se requer, a presença dos requisitos para a 

concessão do benefício. É o que se depreende do enunciado da súmula 

de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito alegado, é necessário, 

para a concessão de medida antecipatória sem a oitiva da parte contrária, 

que reste configurado o periculum in mora, correspondente ao risco de 

dano irreparável em razão da possível demora do provimento jurisdicional 

definitivo. No caso dos autos foram juntados documentos que servem 

como início de prova material do trabalho rural (declaração do sindicato 

rural, documentos diversos que comprovam endereço residencial rural, 

prontuário de atendimento médico, fotos, etc.), na medida em que indicam 

a condição de trabalhador rural da requerente ou do seu cônjuge. No 

entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de 

cognição abreviada, se concluir pela existência das condições legais 

mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento 

da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] súmula 131 da 

Turma Nacional de Uniformização: “Para a concessão da aposentadoria 

por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, 

cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade 

urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo 

segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito 

etário ou ao requerimento do benefício. Ainda, não há vedação para que o 

tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja considerado para efeito de 

carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas 

contribuições.”. [2] Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. 

(Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (...) § 3o Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11,718, de 2008)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001079-11.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001079-11.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ZILDA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por ZILDA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO, em face do INSS, 

pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte 

autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Da tramitação prioritária: DEFIRO o pedido 

de tramitação prioritária, à luz do art. 71 da Lei 10741/2003 c/c o art. 1048, 

I do CPC/15. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 
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tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(certidão de casamento, declaração do sindicato rural, prontuários 

médicos, etc.), na medida em que indicam a condição de trabalhador rural 

da requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o conjunto probatório é 

insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, se concluir 

pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do tempo de 

trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por idade rural, 

sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa 

inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, 

como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de 

gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. 

Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a 

direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos 

da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou 

atuações precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001052-28.2019.8.11.0014. 

INVENTARIANTE: MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO AUTOR(A): 

JOSE DIOMEDES PACHECO RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, proposta pelo ESPÓLIO 

DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO, representado pela inventariante, MARIA 

APARECIDA BIANCHIN PACHECO, em face da COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL – BANCO DO BRASIL SEGUROS e do BANCO DO 

BRASIL S.A. Narra a inicial, em síntese, que o de cujos teria firmado junto 

aos requeridos 05 (cinco) contratos de seguro prestamista, sendo o 

primeiro de junho de 2016. As referidas apólices teriam por finalidade 

assegurar ao contratante, em caso de morte, a quitação das dívidas 

contraídas com o Banco do Brasil. Em razão do falecimento do 

contratante, teriam notificado a seguradora, que, no entanto, teria negado 

o pagamento da indenização ao argumento de que, ao contratar o seguro 

o segurado teria deixado de declarar ser portador de doença relacionada 

com o óbito. Requer a parte autora a concessão de tutela provisória de 

urgência para determinar aos requeridos a suspensão da cobrança das 

parcelas vincendas referentes aos contratos de financiamento de 

números 40-02315-X, 40-02560-8, 40-02801-1, 40-02824-0 e 40-0383-0, 

firmados em 13.06.2016, 31.01.2017, 16.10.2017, 08.11.2017 e 

07.11.2018 respectivamente. É o breve relatório. Fundamenta-se. 

Decide-se. Preenchidos os pressupostos dos arts. 319/320, RECEBO a 

petição inicial. Relativamente ao pedido de tutela provisória de urgência, o 

Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restaram demonstrados 

a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a probabilidade do 

direito emerge nos autos, sobretudo, da verossimilhança da narrativa 

apresentada, bem como dos documentos acostados ao caderno 

processual, que revelam que a Seguradora não exigiu exames prévios à 

contratação do seguro, bem como não comprovou a má fé do segurado. 

Tudo isto em explícita afronta a entendimento consolidado do STJ, fixado 

na súmula de n. 609 abaixo transcrita. Súmula 609: A recusa de cobertura 

securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve 

a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração 

de má-fé do segurado Ora, se não houve exame prévio (vez que o 

produto contratado não exige – ID 26727709), é imprescindível a 

comprovação efetiva da má fé do segurado. No ordenamento jurídico 

brasileiro a boa fé é presumida e só pode ser ilidida por prova contrária 

inconteste. A má fé, por outro lado, não se presume, sendo inadmissível a 

sua conclusão apenas com base em indícios ou presunções alegadas 

posteriormente ao óbito. Se a seguradora aceitou a proposta e não 
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submeteu o segurado ao exame médico, ainda que tenha havido a suposta 

omissão de informações, o contrato de seguro é plenamente válido até 

que comprovado que a omissão foi maliciosa. Se assim não fosse, ficaria 

a parte contratante, consumidora, ao alvedrio das instituições financeira, 

que poderiam aceitar a contratação, cobrar o prêmio mensal do seguro e, 

somente após o sinistro, investigar o histórico médico do segurado, a fim 

de buscar justificativas para o não pagamento da indenização contratada. 

Neste sentido, vejamos AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES 

GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO 

CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO 

INFORMADA NA CONTRATAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES 

PRÉVIOS POR PARTE DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE 

MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO DO PLANO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o 

conhecimento da violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando as alegações 

que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação 

dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incidência 

da Súmula 284 do STF. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é 

inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou a recusa à 

cobertura de tratamento quando a seguradora não se precaveu mediante 

a realização de exames para admissão do segurado no plano, nem se 

desincumbiu de comprovar a má-fé por parte do adquirente da cobertura" 

(AgRg no AREsp 694.631/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

DJe de 26/2/2016). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

1417648/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 28/06/2019) Além disso, resta sobejamente demonstrado 

o requisito do periculum in mora, uma vez que os contratos segurados 

continuam vigentes e gerando mensalidades de valores nada módicos aos 

postulantes. Ressalte-se, por fim, que a medida de urgência requerida é 

reversível, na medida em que apenas obstará a cobrança das 

mensalidades dos financiamentos segurados, até que seja apurado o 

cabimento ou não da negativa de cobertura. Forte nos fundamentos acima 

consignados: DEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência 

pleiteada para determinar aos requeridos, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL – BANCO DO BRASIL SEGUROS e BANCO DO 

BRASIL S.A, a suspensão imediata da cobrança das mensalidades 

relativas aos contratos segurados até decisão ulterior deste juízo, 

juntando aos autos comprovante das medidas adotadas para tanto, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se no termo de intimação que o não 

cumprimento da medida no prazo acima ou a interrupção do fornecimento 

enseja multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com fulcro no 

art. 139, IV do CPC/15. INTIMEM-SE os requeridos para cumprimento da 

medida liminar deferida e para que apresentem contestação no prazo de 

15 (quinze) dias (ressalvada a hipótese do art. 229 do CPC/15), fazendo 

constar às advertências legais do artigo 344 do novel Código de Processo 

Civil. Após, CERTIFIQUE-SE o necessário, vindo os autos conclusos para 

ulteriores deliberações, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001081-78.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

EVA FRANCISCA FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por EVA FRANCISCA FERREIRA, em 

face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. 

Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista 

o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Da tramitação prioritária: PROCESSE-SE o 

feito com prioridade de tramitação, à luz do disposto no art. 71 da Lei 

10741/2003 c/c o art. 1048, I do CPC/15. Do pedido de tutela provisória de 

urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as 

modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, 

subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo 

possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter 

incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina 

dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) 

perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não 

há provas suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do 

direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante aos 

requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, 

quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no momento de 

implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) 

o preenchimento do período de carência (trabalho rural pelo tempo 

correspondente ao período de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, 

no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(escritura pública de imóvel rural, declaração do sindicato rural, fichas de 

matrícula da filha, comprovante de pagamento de ITR, etc.), na medida em 

que indicam a condição de trabalhador rural da requerente ou do seu 

cônjuge. No entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que 

em juízo de cognição abreviada, se concluir pela existência das condições 

legais mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o 

deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva 

de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer 

que, em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o 

caso dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições 

previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer segurança 

reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do benefício, em 

especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao período de 

carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus 

indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um 

lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e 

garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por 

outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações 

precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 
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elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001109-46.2019.8.11.0014
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001109-46.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LIZZA DANIELLA 

LELIS DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE POXOREU MT Trata-se de Ação 

civil pública com pedido de obrigação de fazer c/c tutela provisória de 

urgência, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na condição de substituto 

processual de LIZZA DANIELLA LELIS DE OLIVEIRA, em face do 

MUNICÍPIO DE POXORÉU, visando a determinar que o Poder Público 

forneça à substituída o medicamento Enoxaparina 40 mg, na quantidade 

indicada na prescrição médica, cuja obrigação deverá se estender 

durante todo o tratamento. Narra a inicial que a requerente está no quinto 

mês de gestação e que teve trombose na safena esquerda, razão pela 

qual o médico ginecologista prescreveu o medicamento acima descrito (1 

dose por dia), durante toda a gestação e após o parto. Acrescenta que 

havia recebido determinada quantidade das ampolas, que, no entanto, são 

insuficientes até mesmo para os próximos dias. Alega que não tem 

condições financeiras de arcar com o custo mensal do medicamento, que 

é aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais). Diante disso, teria a 

substituída solicitado o fármaco à Secretaria municipal de saúde, que 

informou que providenciaria a entrega dos do mesmo. Alega, contudo, que 

até o presente momento o medicamento não fora entregue. Faça à 

urgência da substituída, requer tutela provisória de urgência. É o breve 

relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Inicialmente, insta registrar que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme disposição do artigo 

196 da Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Da dicção do art. 196 se infere que, em princípio, não 

caberia ao Poder Judiciário se imiscuir em seara reservada à 

discricionariedade inerente às políticas públicas a serem implementadas 

pelos Poderes Executivo e Legislativo, pois emana do próprio texto 

constitucional a imposição de que o direito social à saúde deve ser 

assegurado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88). 

No entanto, havendo grave omissão dos Poderes responsáveis pela 

efetivação do serviço de saúde, a interferência estatal é medida 

inarredável, sob pena de usurpação da hierarquia normativo-constitucional 

e da violação dos mais comezinhos valores do Estado Brasileiro, em 

especial, da dignidade da pessoa humana, que tem no direito à saúde seu 

mais elementar componente. Com efeito, não há que se falar em vedação 

ao Poder Judiciário em determinar a implementação de medidas ou o 

fornecimento de bens, originariamente atinentes ao campo das políticas 

públicas, sobretudo quando vislumbrada a inércia da Administração 

Pública no âmbito das prestações de direitos fundamentais, dentre eles, 

saúde, educação, integridade física, segurança e a própria vida. 

Relativamente ao pedido de tutela provisória de urgência, o Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que restaram demonstrados a probabilidade do direito e 

o perigo de dano. No caso, a probabilidade do direito emerge nos autos, 

sobretudo, do laudo médico de ID 27591022. Ademais, a própria Secretaria 

de Saúde Municipal, reconhecendo a gravidade do caso (ID 27591033), 

encaminhou à paciente algumas ampolas do medicamento e 

comprometeu-se a envidar esforços para a continuidade do fornecimento, 

o que, conforme informado no relatório acima, não ocorreu. Além disso, 

resta sobejamente demonstrado o requisito do periculum in mora, dada a 

imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da saúde física da 

parte autora. Forte nos fundamentos acima consignados: DEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para compelir o 

requerido, MUNICÍPIO DE POXORÉU, a fornecer à paciente, LIZZA 

DANIELLA LELIS DE OLIVEIRA, no prazo de 48 horas, o medicamento 

Enoxaparina 40 mg na quantidade indicada na prescrição médica e 

durante todo o tratamento. Consigne-se no termo de intimação que o não 

cumprimento da medida no prazo acima ou a interrupção do fornecimento 

enseja multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com fulcro no 

art. 139, IV do CPC/15, que, conforme entendimento assente da 

jurisprudência pátria, aplica-se, igualmente, à Fazenda Pública (Tema 98 – 

Recurso repetitivo, STJ[1]) INTIME-SE o Ministério Público. INTIME-SE o 

Município de Poxoréu para que apresente contestação no prazo de 30 

(trinta) dias, fazendo constar às advertências legais do artigo 344 do 

novel Código de Processo Civil. Com a resposta, DÊ-SE ciência ao 

Ministério Público. Após, CERTIFIQUE-SE o necessário, vindo os autos 

conclusos para ulteriores deliberações, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da lide. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

[1] PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O 

TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA 

(ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A 

OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO 

CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. 

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do 

CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste 

recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de 

imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a 

fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A 

função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância 

do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi 

imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua 

negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de 

impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a 

propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar 

multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se 

tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em 

desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser 

subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que 

assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, 

Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; 

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 

23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, 

Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz 

do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao 

juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele 

necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. 

Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de 
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efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do 

valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a 

cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não 

fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa 

julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo 

magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, 

caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: 

AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No 

caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do 

Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento 

Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário 

de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão 

recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau 

(fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a 

possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão 

submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo 

Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 

1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 
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MARILENY RODRIGUES DE SOUSA OAB - MT9162/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001022-90.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ZILDO JOAQUIM DA ROCHA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ZILDO JOAQUIM DA 

ROCHA, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO 

o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, 

resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no 

tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por 

idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no momento 

de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), 

(b) o preenchimento do período de carência (trabalho rural pelo tempo 

correspondente ao período de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, 

no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(declaração do sindicato rural, notas fiscais de compras de produtos 

rurais, declarações diversas, etc.), na medida em que indicam a condição 

de trabalhador rural da requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o 

conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição 

abreviada, se concluir pela existência das condições legais mínimas 

(sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento da 

aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-58.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO (RÉU)
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Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001050-58.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

NAZIRA CAVALCANTE MACIEL RÉU: BANCO BRADESCO Trata-se de 

ação de cobrança com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por NAZIRA CAVALCANTE MACIEL em face do BANCO BRADESCO S/A, 

ambos qualificados nos autos. Narra a inicial, em síntese, que a parte 

autora teria firmado contrato de alienação fiduciária em garantia com a 

requerida, a qual estaria desrespeitando a taxa de juros contratada e, 

ainda, cobrando taxas indevidas. Requer, com base nisso, a restituição 

em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como que se determine à 

requerida que deduza das mensalidades devidas os valores exorbitantes. 

Pugna, outrossim, pela concessão de tutela provisória de urgência para 

que tenha assegurado o direito de pagar apenas os valores mensais que 

entende cabíveis. Presentes os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC/15, 

RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 98, caput do Código de Processo Civil. Do pedido de 

tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, 

dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por 

sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). No mesmo sentido o art. 84, § 3º do CDC, 

segundo o qual “Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. ”. No caso 

dos autos entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão 

da medida de urgência requerida. Isto porque, ainda que se entenda 

presente o requisito da verossimilhança, inexiste urgência a justificar a 

concessão da medida liminarmente, sem oitiva da parte contrária. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com efeito, tendo em 

vista que o autor, com espeque no art. 334, § 5º da Novel Legislação 

Processual Civil, previamente dispôs do seu direito de realizar audiência 

de conciliação e mediação, CITE-SE o requerido para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia, nos termos 

dos arts. 334 e 335 do CPC/15 Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CITEM-SE e INTIMEM-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001074-86.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ROSENILDA SILVA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Cuida-se de ação previdenciária para concessão 

de pensão por morte com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ROSENILDA SILVA DOS SANTOS, em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. Em síntese, 

sustenta a parte autora que viveu em união estável com o Sr. ANTONIO 

JOÃO SOBRINHO, que em vida era segurado da Previdência Social, motivo 

pelo qual postula seja concedida a tutela de urgência para determinar à 

autarquia ré a imediata implantação do benefício de pensão por morte em 

seu favor. Presentes os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO 

a petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 

c/c art. 98, caput do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, 

resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no 

tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por 

idade rural, quais sejam: (a) óbito do segurado, (b) a qualidade de 

segurado do falecido, e (c) a qualidade de dependente do beneficiário. Isto 

porque, a parte alega que o de cujos era trabalhador rural e junta alguns 

documentos que servem como início de prova material. No entanto, em que 

pese a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Ademais, também a condição de 

dependente, com base na suposta união estável, requer elementos 

probatórios mais robustos, que serão analisados no decorrer da instrução 

processual. Também quanto ao risco de demora do processo, malgrado 

seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, também não há 

indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que implique em risco 

de dano ou ao resultado útil do processo. Sobreleva esclarecer que, em 

sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos 

autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada 

pela jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público 

em ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, 

assim como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no 

dever de devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por 

parte deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 
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artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000992-55.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELY GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000992-55.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

NELY GONCALVES DE ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por NELY GONÇALVES DE 

ARAÚJO, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO 

o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, 

resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no 

tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por 

idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no momento 

de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), 

(b) o preenchimento do período de carência (trabalho rural pelo tempo 

correspondente ao período de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, 

no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(Cartão de vacina dos filhos, prontuário do SUS, certidão de casamento, 

fichas de matrícula, cadastros em lojas de da cidade, etc.), na medida em 

que indicam a condição de trabalhador rural da requerente ou do seu 

cônjuge. No entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que 

em juízo de cognição abreviada, se concluir pela existência das condições 

legais mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o 

deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva 

de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer 

que, em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o 

caso dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições 

previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer segurança 

reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do benefício, em 

especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao período de 

carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus 

indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um 

lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e 

garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por 

outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações 

precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pela autora. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000994-25.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DONIZETE LINO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000994-25.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JOAQUIM DONIZETE LINO DO AMARAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido 

de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por JOAQUIM DONIZETE 

LINO DO AMARAL, em face do INSS, pugnando pela concessão de 

aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz 

jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais 

previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 
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da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(certidão de casamento, cadastro rural do Banco do Brasil, boletim escolar 

dos filhos, CTPS, etc.). No entanto, o conjunto probatório é insuficiente 

para, ainda que em juízo de cognição abreviada, se concluir pela 

existência das condições legais mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho 

campesino) para o deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo 

imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. 

Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, como 

é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de 

gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. 

Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a 

direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos 

da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou 

atuações precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-21.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000658-21.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES REU: LUIZ PEREIRA PINTO Vistos, 

Trata-se de ação possessória com pedido de tutela provisória de urgência 

em caráter liminar c/c responsabilidade civil por dano moral e material, 

ajuizada por MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES contra LUIZ PEREIRA 

PINTO, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que a 

parte autora há alguns anos passou a tolerar a passagem do vizinho 

(requerido) em sua propriedade. Aduz que o requerido, em abuso de 

direito, estaria praticando atos que reduzem ou restringem seu direito de 

propriedade, ao utilizar de forma anormal a possibilidade de passagem 

tolerada pela requerente. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. 

Presentes os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição 

inicial. No que concerne à tutela provisória de urgência em caráter liminar, 

o Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). In 

casu, sem prejuízo da possibilidade de posterior deferimento, verifica-se 

que o pedido de tutela provisória não merece acolhimento por este Juízo, 

eis que não comprovada, suficientemente, a probabilidade do direito, bem 

como o risco de dano iminente ou ao resultado útil do processo a justificar 

a concessão de providência antecipatória sem a oitiva da parte contrária. 

Tramita neste juízo processo conexo a este, ajuizado pelo requerido 

contra a requerente, em que fora deferida liminar em desfavor deste 

último. Portanto, a complexidade da divergência demanda a oportuna 

dilação probatória, caso inexitosa a tentativa de conciliação entre as 

partes. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, ante a 

ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 

Em conformidade com o disposto no art. 334 do CPC/15, DETERMINO a 

intimação/citação das partes para audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 19 de fevereiro de 2020 às 13h45min na sala de 

audiências. A intimação do autor deve se dar na pessoa do seu advogado 

(art. 334, § 3º do CPC/15) e a citação do requerido com, no mínimo, 20 dias 

de antecedência (art. 248 do CPC/15). Em não havendo acordo, o réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado desta via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação, deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 
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réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

informada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-03.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000989-03.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA ROSA DE ALMEIDA CAMARA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARIA ROSA DE 

ALMEIDA CAMARA, em face do INSS, pugnando pela concessão de 

aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz 

jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais 

previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(Certidão de casamento, declaração do sindicato rural, cópia da matrícula 

do imóvel em que reside, certidão de óbito, prontuário médico da autora, 

etc.), na medida em que indicam a condição de trabalhadora rural da 

requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o conjunto probatório é 

insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, se concluir 

pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do tempo de 

trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por idade rural, 

sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa 

inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, 

como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de 

gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. 

Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a 

direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos 

da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou 

atuações precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000608-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS RESPLANDES DE SOUSA OAB - MT0013762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES GOVEIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000608-29.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA REU: CAMILA ALVES 

GOVEIA VISTO, Deixo de analisar a resposta do requerido, tendo em vista 

a apresentação extemporânea da mesma. Com efeito, intime-se a parte 

autora para que junte aos autos a petição inicial devidamente aditada no 

prazo de 10(dez) dias. Juntada aos autos a petição, intime-se a parte 

requerida para que contraponha suas alegações no prazo de 15(quinze) 

dias, em conformidade com o disposto no art. 329, II do Código de 

Processo Civil. Ás providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada 

no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-79.2019.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE LIMA RAMOS (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA RAMOS (AUTOR(A))

ANGELA DE LIMA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EFIGENIO TRINDADE (REU)

JUCILENE DE PAULA LIMA (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000486-79.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ANGELA DE LIMA RAMOS, RITA DE CASSIA RAMOS, GEOVANE DE LIMA 

RAMOS REU: JUCILENE DE PAULA LIMA, JOAO EFIGENIO TRINDADE 

Presentes os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC/15, recebo a petição 

inicial. à vista dos documentos anexados, e em conformidade com o que 

determina o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, Defiro o pedido de 

gratuidade de justiça, sem prejuízo da possibilidade de revogação, caso 

haja alteração da situação econômica dos requerentes, bem como do 

disposto no art. 98, § 3º do CPC/15. Estando em termos a petição inicial e, 

considerando a prévia manifestação da parte autora pela não realização 

da audiência de conciliação e julgamento, CITEM-SE os requeridos para 

que, querendo, contestem o pedido formulado no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 335 do CPC/15), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réus alegarem fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. Decorridos os prazos supras, retornem-se os autos 

para ulteriores deliberações. Intimem-se. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LENICE FLORINDO DA SILVA, Rg: 

1707197-6, Filiação: Jordina Mendonça da Silva e Manoel Florindo Neto, 

data de nascimento: 18/05/1981, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

decretar a interdição da requerida LENICE FLORINDO DA SILVA, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, II, do Código Civil/2002, e, de acordo 

com o artigo 1.775, § 3º do mesmo Codex, lhe nomeando curador o 

requerente, JOEL PERIERA, que deverá prestar compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 759 do NCPC).Por conseguinte condeno os requeridos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE POXORÉU a promoverem, 

solidariamente, o tratamento urgido pelo primeiro requerido, submetendo-o 

à consultas e exames médicos, além de internação em estabelecimento 

adequado por período suficiente e de forma adequada e contínua, 

necessário a completa restauração da saúde dele, tornando subsistente a 

tutela de urgência inicialmente concedida.Registre-se que o curador não 

poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditado, sem prévia autorização 

judicial.Por igual razão, os valores recebidos de entidade previdenciária 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e 

no bem estar do interditado.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do 

novo Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 

03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Sem custas 

processuais.Transitado em julgado, expeça-se certidão e entregue cópia 

da sentença à parte interessada. Observe o cartório o que determina o 

artigo 93 da Lei nº 6.015/73.Após a inscrição, intime-se o curador para 

assinar o Termo de Compromisso, no qual constarão as restrições 

supramencionadas.Oficie-se ao Juiz Eleitoral informando a condição de 

interditado do requerido.Por fim, tendo em vista que a requerida recebeu 

alta da internação, bem como em vista da necessidade de 

acompanhamento, intime-se o requerido Município de Poxoréu para no 

prazo de 15 (quinze) dias indique alternativas para o acompanhamento da 

paciente.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 17 de junho de 

2019.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 17 de julho de 2019 Luciana Nigro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-14.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

L O SOUSA LATICINIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE LOURDES CATANANTE FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000749-14.2019.8.11.0014. REQUERENTE: L O SOUSA LATICINIO - ME 

REQUERIDO: FATIMA DE LOURDES CATANANTE FURLAN CITAR A 

EMPRESA VALTEC CONFORME REQUERIDO NO ID 25897789. VISTO, 

Defiro o pedido de ID 25898442. Proceda-se a secretaria a inclusão no 

polo passivo da parte informada, bem como designe-se nova audiência 

para tentativa de conciliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-77.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEDRO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINY LORRAINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010034-77.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: RENATO PEDRO SILVA 

EXECUTADO: ALLINY LORRAINE VISTO, Indefiro o pedido da certidão de 

id 24613902, vez que a parte executada é pessoa física e não a pessoa 

jurídica que comercializa os aparelhos celulares, posto isso, INTIME-SE o 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Ademais, Proceda-se a secretaria a 

atualização do débito em questão discutido nestes autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-13.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO KRUSQUEVIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE DE FATIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010144-13.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: ALBINO KRUSQUEVIS 

EXECUTADO: LIANE DE FATIMA DOS SANTOS VISTO, Trata-se de 

requerimento de cumprimento de sentença intentado por ALBINO 

KRUSQUEVIS em face de LIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. No petitório de id 23732811, o 

exequente pugna por nova tentativa de penhora on-line, mas não 

apresentou nos autos a planilha de cálculo com o valor do débito 

atualizado. Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos 

autos, a planilha de cálculo com o valor atualizado do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Com a juntada da planilha de cálculo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA LEAL MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000017-04.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: TAYNARA LEAL MAGALHAES VISTO, 

Trata-se de execução de honorários c/c cumprimento e sentença 

intentado por BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO E BANCO 

LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO em face de TAYNARA LEAL 

MAGALHÃES, ambas devidamente qualificadas nos autos. No petitório de 

id 24556233, o exequente pugna por nova tentativa de penhora on-line, 

mas não apresentou nos autos a planilha de cálculo com o valor do débito 

atualizado. Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos 

autos, a planilha de cálculo com o valor atualizado do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Com a juntada da planilha de cálculo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-83.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010107-83.2016.8.11.0014. REQUERENTE: JOAO VIEIRA GUIMARAES 

REQUERIDO: CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA - ME, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, Intimem-se a promovida Morro da 

Mesa Concessionária S/A, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

após voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-28.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000233-28.2018.8.11.0014. REQUERENTE: NUBIA GONCALVES VIEIRA 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000477-20.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000477-20.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ROSALVO PEREIRA DA SILVA 

VISTO, INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-66.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENY OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001140-66.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:ELZENY 

OLIVEIRA XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 
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Poxoréo Data: 16/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-51.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOEFFERSON DOUGLAS FELIX DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001141-51.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:JOEFFERSON 

DOUGLAS FELIX DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

VITOR SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: N. L. BRESSAN 

HATAKEYAMA & CIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 16/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-80.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEONDES BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000861-80.2019.8.11.0014. REQUERENTE: GEONDES BATISTA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO PAN VISTO, Cuida-se de ação de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c de concessão de tutela antecipada e 

condenação em danos morais por GEONDES BATISTA DE JESUS em face 

da BANCO PANAMERICANO S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Determinada a intimação da parte requerente para que emendasse 

a inicial no sentido de apresentar comprovante de endereço em seu nome, 

este permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, consoante certificado no ID 26631217. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais, ainda que em sede de 

procedimentos afetos a competência do juizado especiais, necessitam 

preencher requisitos mínimos, e o comprovante de endereço atualizado é 

um deles, para evitar a burla a princípios legais tais como do juiz natural e 

da distribuição de competência. Todavia, consoante certificado, a parte 

requerente, embora intimada, nada manifestou-se nos autos, bem como, 

advertida que sua inércia acarretaria no indeferimento da inicial e, 

consequentemente, a extinção do feito, sem resolução do mérito. Diante 

do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 330, inciso 

I, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do novel Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com observação das 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A PECUARISTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000797-70.2019.8.11.0014. REQUERENTE: A PECUARISTA 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA EPP - EPP REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais e pedido de liminar intentado por A PECUARISTA 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA em face de TIM S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Assevera, a requerente no petitório 

de id 26566797, que seja reconsiderado novamente a decisão liminar de id 

24054406, que indeferiu os efeitos da tutela antecipada, argumentando 

que a empresa requerida não apresentou nenhuma prova acerca da 

relação jurídica existente entre as partes. Pois bem. Em que pese os 

argumentos da parte requerente, os mesmos não merecem prosperar, vez 

que os requisitos para o indeferimento da tutela antecipada ainda 

continuam. A ausência do periculum in mora, ainda é evidente nos 

presentes autos, devido as datas em que foram inclusas as negativações, 

conforme fundamentado na decisão liminar retro. Assim, por entender que 

as alegações apresentadas, não alteram os requisitos da tutela liminar, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração e, DETERMINO que sejam os autos 

remetidos à Juíza Leiga para prolação de projeto de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000231-24.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOUDES DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000231-24.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA DE LOUDES DA SILVA 

MENDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONOR MOREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000736-15.2019.8.11.0014. REQUERENTE: CLEONOR MOREIRA COSTA 

REQUERIDO: CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança c/c danos materiais e morais ajuizada por CLEONOR 

MOREIRA COSTA em face de CLÁUDIO LUÍS MACHADO OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos. Apresentada contestação e impugnação à 

contestação, passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 do 

CPC/15. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Vislumbra-se que o processo está em ordem, inexistindo 

questões preliminares e prejudiciais de mérito pendentes de análise, mister 

se faz, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido, os seguintes pontos: (a) 

A existência de nexo de causalidade entre o dano e o abastecimento do 

caminhão com diesel misturado com óleo queimado; (b) Em constatado a 

existência de nexo de causalidade se a parte autora concorreu para o seu 

prejuízo; se os recibos e demais documentos juntados aos autos de fato, 

são pertinentes ao dano alegado e, por fim, se o dano alegado acarretou a 

interrupção da atividade do requente, lhe gerando prejuízo (lucros 

cessantes); (c) A existência de dano moral indenizável; INTIMEM-SE 

ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, 

especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento 

DESIGNO a data de 23 de Janeiro de 2020, às 13h00min, para realização 

da audiência de instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, 

NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-20.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDA JOSEFA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001156-20.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:IRAILDA JOSEFA 

DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 16/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000563-88.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAZIO BARROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU TERMO DE AUDIÊNCIA Dados do 

Processo: Processo: 1000563-88.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 

19.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EUSTAZIO BARROS FILHO Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) POXORÉO, 9 de 

dezembro de 2019. Assinado Digitalmente GLEICY KELY DE RESENDE 

PAIVA Servidor de Conciliação SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 - TELEFONE: (66) 

34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000592-75.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JESSIKA RODRIGUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-72.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO NASCIMENTO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001159-72.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:ONILDO 

NASCIMENTO PEREIRA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

VITOR SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 23/03/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001160-57.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

ALVES AMADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 23/03/2020 Hora: 14:00 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 
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- MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-61.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE UMBELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000580-61.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JUSCILENE UMBELINA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Intimem-se as partes sobre o 

retorno dos autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem 

manifestação ou requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas 

de estilo. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000210-82.2018.8.11.0014. REQUERENTE: KLEITON SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-33.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000890-33.2019.8.11.0014. REQUERENTE: VALERIA SIQUEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização 

pode danos morais ajuizada por VALERIA SIQUEIRA DOS SANTOS em 

face de BANCO SANTANDER S/A, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. Realizada audiência de conciliação (evento 27184115), as partes 

entabularam acordo e estabeleceram que o banco requerido pagará a 

quantia de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) será 

adimplido pela requerida em até 15 (quinze) dias úteis, bem como a parte 

requerida promoverá o cancelamento do contrato de n.º 

7097660105036890 liquidando o contrato com a baixa pendencias 

restritivas e a suspensão de cobranças em até 30 (trinta) dias úteis. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 27184115, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-87.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000867-87.2019.8.11.0014. REQUERENTE: CLAUDIONOR JOAQUIM DE 

SOUZA REQUERIDO: CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA Vistos, 

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CLAUDIONOR JOAQUIM DE 

SOUZA em face de CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Realizada audiência de conciliação 

(evento 27181992), as partes entabularam acordo e estabeleceram que a 

parte requerida pagará ao requerente a quantia de R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos) reais em 02 (duas) parcelas de R$ 700,00 (setecentos) 

reais, sendo a primeira para o dia 05/01/2020 e segunda para 05/02/2020. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 27181992, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-78.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAN ROSA DE SOUZA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000165-78.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: GEDEAN ROSA DE SOUZA 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

os autos vislumbra-se que o requerido adimpliu o débito cobrado, 

consoante consta no id 24879572. Por conseguinte, expeça-se o 

levantamento do alvará em nome do promovente, conforme dados 

bancários indicados no id 20798959. Diante do exposto, considerando que 

o réu reconheceu a procedência do pedido, efetuando o pagamento do 

valor pleiteado na inicial, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do novo Código de Processo 

Civil. SEM custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas 

partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-27.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000246-27.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MEDEIROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se 

de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento integral da condenação. Intimada, a parte 

requerente concordou com os valores depositados, postulando, pois, pelo 

levantamento dos mesmos. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. 

Por conseguinte, expeça-se o competente alvará de liberação e 

levantamento na forma determinada no ID 26233757. Intime-se 

pessoalmente o exequente, acerca do levantamento do alvará judicial pelo 

seu causídico. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-64.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY JOAQUIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001166-64.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:CLAUDINEY 

JOAQUIM DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 23/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-04.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001170-04.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:JOSE 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 23/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-33.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOMINGOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001181-33.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:RONALDO 

DOMINGOS DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 23/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-83.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001210-83.2019.8.11.0014 POLO ATIVO:ROGERIO 

PEREIRA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 23/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2582 de 2710



78800-000 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-86.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS NATAL NOGUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000201-86.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. POXORÉO, 7 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000115-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE ASSIS OLIVEIRA SEIBT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000115-18.2019.8.11.0014. REQUERENTE: SUELI DE ASSIS OLIVEIRA 

SEIBT REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega necessidade de retificação 

da decisão, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para 

alterar o julgamento. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração juntados 

pela reclamada não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe 

o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença objurgada. Logo, não há que se falar em 

propositura de embargos de declaração, mormente quando o objetivo não 

é sanar irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o 

que só pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente,e a fundamentação do dano moral, deve 

propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões levantadas se 

tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto 

de recurso inominado. Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim 

se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se 

aplica ao caso em comento. DISPOSITIVO POSTO ISTO, com fundamento 

no artigo 48 da Lei 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-16.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BRANDAO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE OAB - MT23259/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS HENRIQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON ROGER PEREIRA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MAXIMINIANO CARDOSO MACEDO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010202-16.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ANDREIA BRANDAO BRAGA 

REQUERIDO: MATEUS HENRIQUE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação na qual a parte autora alega que trafegava 

com sua moto bis pela mão única e de repente o requerido invadiu a pista 

na contra mão com sua moto e colidiu de frente com a autora, causando 

danos matérias em sua bis . Requer o pagamento de danos materiais no 

valor de R$1.051,00. A parte ré, por sua vez, alega que o acidente 

ocorreu por culpa exclusiva da autora, que invadiu a pista contrária. A 

autora era o motorista que se encontrava na moto no momento do 

acidente, possuindo legitimidade para requerer o ressarcimento pelos 

prejuízos sofridos em juízo. No tocante ao mérito, restou incontroverso 

que o acidente ocorreu no dia e hora narrado na inicial. Há controvérsia 

nos autos apenas com relação ao elemento subjetivo culpa. A testemunha 

Valdecir Lelis, ouvida em audiência, afirmou que presenciou o acidente. 

Relatou que observou o momento em que a moto conduzido pelo requerido 

invadiu a contra mão, dando causa aos danos noticiados. Portanto, dada a 

dinâmica do acidente, pondero que a colisão dos veículos ocorreu por 

inobservância do dever de cuidado do requerido, uma vez não observada 

a regra do artigo 186, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 

Considerando o relato das partes, restou comprovada a infração ao artigo 

186, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e a falta de dever de 

cuidado já apontado. Logo, reconheço a culpa do requerido. Aliás, o 

orçamento não foi efetivamente não impugnado. Ante o exposto, opina-se 

por JULGAR-SE PROCEDENTE o pedido, extinguindo a fase cognitiva do 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para condenar o requerido a pagar a autora o 

valor de R$1.051,00(um mil e cinquenta e um reais), pelos danos materiais 

sofridos, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 
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Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010078-33.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCAPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R B RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010078-33.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: VALDIR SCAPIN EXECUTADO: 

M R B RODRIGUES - ME Vistos, 1 – Compulsando os autos, verifica-se que 

a tentativa de penhora on-line retro, fora realizada somente em face da 

pessoa jurídica M.R.B. RODRIGUES ME CNPJ: 08.004.543/0001-99, 

conforme denota-se pelo relatório do Bacen de id 2127576. Diante disso, 

com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFERE-SE o 

pedido do exequente de id 21345988 a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias da parte executada MARIA RITA BARBOSA 

RODRIGUES, CPF: 792.075.451-87, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACEN-JUD até o valor do débito atualizado correspondente a R$ 8.352,03 

(oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e três centavos), devendo os 

autos permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Havendo a constrição 

patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado ou, não havendo, de 

maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a 

constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC). 3 – Tomadas as 

providências, INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para 

demais deliberações. 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 19 de Novembro de 2019. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-55.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000162-55.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:FLAVIO 

ALMEIDA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 23/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 9 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000990-85.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 16/03/2020, às 18h00min, tendo em 

vista que na data aprazada será Feriado (Carnaval), bem como intimar as 

partes da referida Audiência. POXORÉO, 9 de janeiro de 2020 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-11.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000990-85.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 23/03/2020, às 17h00min, tendo em 

vista que na data aprazada será Feriado (Carnaval), bem como intimar as 

partes da referida Audiência. POXORÉO, 9 de janeiro de 2020 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-63.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000791-63.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 23/03/2020, às 17h30min, tendo em 

vista que na data aprazada será Feriado (Carnaval), bem como intimar as 

partes da referida Audiência. POXORÉO, 9 de janeiro de 2020 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-63.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000791-63.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 23/03/2020, às 17h30min, tendo em 

vista que na data aprazada será Feriado (Carnaval), bem como intimar as 

partes da referida Audiência. POXORÉO, 9 de janeiro de 2020 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-54.2019.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NERES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000617-54.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 23/03/2020, às 18h00min, tendo em 

vista que na data aprazada será Feriado (Carnaval), bem como intimar as 

partes da referida Audiência. POXORÉO, 9 de janeiro de 2020 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MOURA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000242-87.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. POXORÉO, 17 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-27.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000580-27.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerente para requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. POXORÉO, 17 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-46.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA SOUZA BORJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-46.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:LILIA SOUZA 

BORJA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 30/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-31.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000183-31.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JURANDIR 

VENTRESQUI GUEDES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 30/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000201-23.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerente para manifestar-se quanto à certidão do SR Oficial de Justiça 

retro, no prazo de 10 (dez) dias. POXORÉO, 20 de janeiro de 2020 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-54.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CIRILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000326-54.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 30/03/2020, às 14h00, tendo em vista 

a petição retro, bem como intimar as partes da referida audiência. 

POXORÉO, 20 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-69.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL LAUREDONIO ALVES (REQUERENTE)

MARIA DIVINA FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000325-69.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 30/03/2020, às 14h30min, tendo em 

vista a petição retro, bem como intimar as partes da referida audiência. 

POXORÉO, 20 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-83.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE STEFANNY LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-83.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:FRANCIELLE 

STEFANNY LEITE SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ISCP - SOCIEDADE 

EDUCACIONAL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 

30/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, 

SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82889 Nr: 323-19.2019.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovanio Figueiredo Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Almeida Luciano - 

OAB:15261MT/O

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e em cumprimento às 

determinações da Ordem de Serviço/Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de abrir vista dos autos para apresentação de memoriais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-49.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000348-49.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARISTELA FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da 

Lei nº 9.099/95, bem como defiro o pedido de justiça gratuita. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-44.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILIO ALFREDO PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000747-44.2019.8.11.0014. REQUERENTE: EDENILIO ALFREDO PIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, bem como defiro o pedido 

de justiça gratuita. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das 

contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONOR MOREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000736-15.2019.8.11.0014. REQUERENTE: CLEONOR MOREIRA COSTA 

REQUERIDO: CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança c/c danos materiais e morais ajuizada por CLEONOR 

MOREIRA COSTA em face de CLÁUDIO LUÍS MACHADO OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos. Apresentada contestação e impugnação à 

contestação, passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 do 

CPC/15. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Vislumbra-se que o processo está em ordem, inexistindo 

questões preliminares e prejudiciais de mérito pendentes de análise, mister 
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se faz, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido, os seguintes pontos: (a) 

A existência de nexo de causalidade entre o dano e o abastecimento do 

caminhão com diesel misturado com óleo queimado; (b) Em constatado a 

existência de nexo de causalidade se a parte autora concorreu para o seu 

prejuízo; se os recibos e demais documentos juntados aos autos de fato, 

são pertinentes ao dano alegado e, por fim, se o dano alegado acarretou a 

interrupção da atividade do requente, lhe gerando prejuízo (lucros 

cessantes); (c) A existência de dano moral indenizável; INTIMEM-SE 

ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, 

especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento 

DESIGNO a data de 23 de Janeiro de 2020, às 13h00min, para realização 

da audiência de instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, 

NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SERAPIO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000003-83.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: FRANCISCO SERAPIO DE 

MOURA EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por FRANCISCO SERAPIO DE MOURA em face de 

VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos 

autos que a parte executada, cumpriu a condenação imposta pagando a 

quantia de R$ 5.914,94 (cinco mil novecentos e quatorze reais e noventa e 

quatro centavos), com a juntada de comprovante no id 26114974. O 

exequente manifestou no id 26156622, informado que não concorda com o 

valor depositado nos autos pela empresa executada, vez que a sentença 

foi publicada no data de 31/10/2018 e não em 31/10/2019, restando um 

valor remanescente de R$ 1.441,25 (mil quatrocentos e quarenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), pugnando assim pela intimação da 

executada para que efetue o deposito do valor remanescente. Pois bem. 

De início, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da quantia já 

depositada nestes autos no valor de R$ 5.914,94 (cinco mil novecentos e 

quatorze reais e noventa e quatro centavos) , diretamente na conta 

indicada pelo exequente, no ID n. 26156622. Intime-se pessoalmente a 

parte promovente sob o levantamento do respectivo alvará pelo seu 

causídico. Por fim, INTIME-SE a empresa executada para manifestar 

acerca do petitório de id 26156622. Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000110-30.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ANA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001029-82.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOJEAN VARANDA LEITE SENA OAB - MT19782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1001029-82.2019.8.11.0014. AUTOR(A): REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com repetição do indébito c/c danos morais e 

pedido de tutela de evidência, ajuizada por REGIANNE FIGUEIREDO LAGO 

em face de UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ (UNOPAR), ambos já 

devidamente qualificados. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte autora em sua inicial, pugna pelo deferimento da tutela de 

evidência, entretanto fundamenta como tutela de urgência, indicando os 

requisitos da mesma. Ademais, a requerente em seu pedido pugna pela 

concessão da tutela de urgência, enfatizando que os documentos 

anexados comprovam que a mesma completou o ensino médio e colou 

grau, fato esse diverso do narrado nas fundamentações, vez que 

conforme a narrativa dos fatos, os mesmos indicam que autora não 

conseguiu concluir sua graduação no ensino superior. Imperioso, portanto, 

a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, 

sob pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a adequação 

dos fatos ao pedido, bem como, realize a correção necessária quanto a 

qual tutela provisória a ser requerida, qual seja tutela provisória de 

urgência ou tutela de evidência, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-51.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROZIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000268-51.2019.8.11.0014. REQUERENTE: AMBROZIO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-73.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ARZILEIA DE SOUZA STEFFENI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000855-73.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ARZILEIA DE SOUZA 

STEFFENI REQUERIDO: JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA VISTO, 

Trata-se de reclamação ajuizada por ARZILÉIA DE SOUZA STEFFENY, em 

face de JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Analisando os autos, verifica-se que 

no id 26730806, a requerente pugnou pela desistência da ação. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, incisos VI e VIII, do novo Código de Processo Civil, 

uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Destarte, não se mostra arrazoado o 

prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo sua extinção 

medida cabível. Com essas considerações, homologo o pedido de 

desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que 

dispõe o artigo 485, incisos VI, e VIII, do novo código de processo civil. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente sentença e, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000259-26.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000259-26.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: SANDRO JOSE XAVIER DA 

COSTA EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, postulando, pois, pelo levantamento dos mesmos. Diante do 

exposto, vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 794, I, do CPC. Por conseguinte, expeça-se o competente 

alvará de liberação e levantamento na forma determinada no ID 26877629. 

Intime-se pessoalmente o exequente do levantamento do alvará judicial 

pelo seu causídico. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000192-61.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JISLENE FRANCISCA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000192-61.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: JISLENE FRANCISCA DE 

SOUZA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento integral da condenação. Intimada, a parte 

requerente concordou com os valores depositados, postulando, pois, pelo 

levantamento dos mesmos. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. 

Por conseguinte, expeça-se o competente alvará de liberação e 

levantamento na forma determinada no ID 26948541. Intime-se 

pessoalmente o exequente do levantamento do alvará judicial pelo seu 

causídico. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000764-80.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELI EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000764-80.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ELI EDUARDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. ELI EDUARDO DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação declaratória 
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de inexistência de débito e indenização por danos morais em face do 

BANCO OLÉ CONSIGNADO /SA alegando, em resumo, que é seguradO do 

Regime Geral da Previdência Social, e recebe aposentadoria. Aduziu que 

está sendo descontado de seu benefício valor referente à concessão de 

um cartão de crédito na modalidade RMC. Afirmou que não solicitou 

nenhum cartão de crédito. Aduziu que o empréstimo consignado gerou 

cartão de crédito consignado, sem que tenha sido devidamente informada 

a respeito. Comisso, a dívida se tornou impagável. Asseverou que o 

contrato é abusivo. Invocou a aplicação do CDC. Concluiu que sofreu 

danos morais. Pediu a tutela de urgência na impugnação a contestação. 

Por fim, pediu procedência, reconhecendo-se a inexistência do débito, 

declarando-se a inexistência de relação jurídica e que o contrato tem 

nulidade em decorrência de fraude. A tutela de urgência indefiro desde já. 

O réu foi regularmente citado e contestou o pedido juntando o termo de 

adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em 

folha de pagamento assinado pelo autor. Afirmou que, nos casos de 

solicitação de cartão de crédito, é feita reserva de margem consignável, 

para o pagamento de valor mínimo apurado pela utilização do cartão 

mensalmente. Aduziu que todas as condições constam do contrato, com 

ciência da autora.Defendeu a validade do contrato. Pediu a improcedência. 

Houve réplica. Fundamento. DECIDO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, tendo em vista a desnecessidade de 

produção de outras provas. No mérito, o pedido é improcedente. Pois bem. 

Na inicial o autor afirmou não reconhecer o valor cobrado de seu benefício 

previdenciário, sob a denominação de reserva de margem consignável. 

Não obstante isso, o réu demonstrou a contratação entre as partes, bem 

como a autorização para desconto no benefício previdenciário,justificando 

a regularidade dos descontos procedidos. Nesse sentido já se 

decidiu:“Ação declaratória c/c indenizatória – Contrato bancário de cartão 

de crédito consignado - Pedido fundamento na negativa de celebração do 

contrato e indevida utilização da margem consignável, obstando a autora a 

assunção de novo crédito - Contratação demonstrada - Ausência de 

ilegalidade - Inexistência de prática de ato ilícito- Recurso 

improvido”(TJSP,16ªCâmarade Dire i to  Pr ivado,  Apelaçãon° 

1030834-62.2015.8.26.0577, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, julgado em 

11/10/2016). É certo portanto que o requerido se desincumbiu do ônus de 

demonstrar fato impeditivo do direito do autor. Em assim sendo, não são 

irregulares os descontos procedidos no benefício previdenciário do 

requerente. Nesse contexto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. A improcedência se impõe. Ante o exposto, opina-se por 

JULGAR-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado por ELI EDUARDO DE 

OLIVEIRA em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO nos moldes da 

fundamentação. Julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-16.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000820-16.2019.8.11.0014. REQUERENTE: VERA LUCIA FERREIRA 

AMORIM REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de dívida c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por 

VERA LUCIA FERREIRA AMORIM em desfavor de SABEMI SEGURADORA 

S.A, ambos já devidamente qualificados. A autora sustenta em seu 

petitório inicial, que é aposentada e percebeu que em seu benefício de 

aposentadoria estaria havendo um desconto indevido no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), realizado pela requerida desde o mês 03/2019. Alega a 

autora, que jamais contratou qualquer plano de seguro com a empresa 

requerida. Adiante, alega a autora que na data de 28.08.2019, procurou o 

Procon na cidade de Primavera do Leste/MT, e realizou uma reclamação 

administrativa FA de n.º 51.008.001.19-002110, declarando em sua 

reclamação que a autora não reconhecia o vínculo contatual com empresa 

ré, bem como requerendo o cancelamento do seguro e a devolução em 

dobro dos valores cobrados indevidamente. Ocorre, que apesar de 

devidamente intimado da reclamação administrativa realizada a empresa 

de seguro requerida, não apresentou solução para a demanda. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A Preliminar de Incompetência, não merece guarida 

devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. No 

mérito a pretensão merece juízo de IMPROCEDÊNCIA. Afirma a reclamante 

que a empresa reclamada esta a efetuar lançamentos/descontos 

indevidos por serviços não utilizados e/ou contratados a ponto de 

justifica-los. A reclamada em sua peça de defesa aduziu em síntese que a 

reclamante firmou contrato, em 14/03/2019, que apresenta assinatura 

idêntica à disposta na fotocópia dos documentos pessoais da requerente 

que constam da inicial, que comprova por assim a existência da relação 

jurídica a amparar os lançamentos/descontos em apreço, os referidos 

documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pela reclamada que apresentam todos os dados pertinentes, além do que 

a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que aduziu jamais ter 

contratado junto à parte demandada e que desconheceria a origem 

destes, no entanto nada juntou que comprove suas alegações. Acerca do 

ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência dos pedidos em seu desfavor. De outro 

tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 
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existe contrato entre as partes. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINA-SE pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por VERA LUCIA FERREIRA 

AMORIM em desfavor do SABEMI SEGURADORA S.A. Por pertinência, 

DETERMINO a REVOGAÇÃO da LIMINAR CONCEDIDA no id. 24598371. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000765-65.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROZIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000765-65.2019.8.11.0014. REQUERENTE: AMBROZIO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida 

c/c pedido de reparação por dano moral e pedido de tutela antecipada, 

ajuizada por AMBRÓZIO JOSE DOS SANTOS em desfavor de BANCO BGN 

S.A – BANCO CETELEM, ambos já devidamente qualificados. Argumenta a 

parte autora, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria por idade do 

INSS, recebendo a quantia atual de R$ 998,00 (novecentos e noventa e 

oito reais). Aduz ainda, que vem percebendo que houve o desconto 

indevido na quantia do seu benefício de aposentadoria, oriundo de um 

contrato que desconhece. Com relação à preliminar de conexão alegada 

pela parte reclamada, de igual modo rejeito-a, uma vez que, ainda que a 

outra ação envolva a mesma situação fática a outra ação já foi 

sentenciada conforme § 1º do art. 55 do CPC. Conforme artigo 178, II do 

Código Civil, não aplica-se o juízo da decadência tendo em vista que o 

contrato foi assinado em 14/09/2018. No caso dos autos, pretende a 

reclamada para que seja indeferido o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

beneficio da justiça gratuita, não existe necessidade de ser analisado, 

haja vista, que o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os processos de 

custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. 

Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser 

apreciada no exame de eventual recurso inominado. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que estaria sofrendo descontos em seu salário 

decorrentes de contrato de empréstimo celebrado a princípio com o Banco 

BGN, atualmente com a denominação de BANCO CETELEM , supostamente 

desconhecido. Assim, requer a restituição em dobro dos valores 

descontados, bem como indenização pelos danos morais sofridos. Da 

análise dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as partes um 

contrato de empréstimo 22-833400537/18, firmado em 14/09/2018, com 

previsão para pagamento em 72 parcelas de R$27,60. Tendo sido liberado 

ao cliente o valor de R$ 998,96 em 17/09/2018, por meio de TED ao Banco 

237, Ag. 1458, Conta Corrente 7305818. Em que pese as alegações da 

parte autora ao aduzir desconhecer a origem dos descontos, restou 

suficientemente demonstrado pela parte reclamada que houve a devida 

contratação de crédito, bem como que os descontos foram 

expressamente autorizados pela parte autora. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de ato ilícito 

pela reclamada, bem como a improcedência dos pedidos de repetição de 

indébito e indenização por dano moral. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais em face dos fatos 

narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Ante o 

exposto, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDRA PEREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BATEMARQUE PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNA DA SILVA BUENO (TESTEMUNHA)

Kênia Batemarque Nadu (TESTEMUNHA)

PABLO BATEMARQUE PEREIRA (TESTEMUNHA)

Carla Denise Alves Matos Silva (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000171-85.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DIANDRA PEREIRA CUNHA 
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REQUERIDO: ALEX BATEMARQUE PEREIRA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. DIANDRA PEREIRA CUNHA, já devidamente qualificada, 

propõe Ação de Indenização por Danos Morais em face de ALEX 

BATEMARQUE PEREIRA, também já qualificado, alegando, em síntese, que 

na madrugada do dia 31/12/2015, o réu fez uma postagem em página 

pública do Facebook, ofendendo a moral e dignidade da autora, publicando 

fotos do então marido da requerente com outra mulher, numa tentativa de 

prejudicá-la perante toda cidade e seus familiares, chamando-a de corna e 

chifruda. Sua foto transitou por vários grupos de WhatsApp, causando 

sérias consequências na vida da autora, que terminou o relacionamento 

com o pai de sua filha. Requereu a condenação da ré ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados, no valor de R$38.160,00. 

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, alegando, em resumo, 

que a autora não trouxe aos autos cópia dos comentários feitos na 

publicação, não sendo possível mensurar a repercussão da postagem em 

sua vida. Alegou ainda que não há provas de que houve circulação da 

imagem da autora em grupos de WhatsApp. Impugnou o pedido de 

indenização por danos morais. Ao final, pugnou pela total improcedência 

da ação. As partes foram instadas a especificarem provas, tendo ambas 

pugnando pela oitiva de testemunhas. A preliminar de Inépcia da Inicial - 

carência de ação, ante a alegação de falta de provas a atestar a 

existência de danos morais pleiteados na inicial, tenho que se confundi 

com o mérito da presente demanda, devendo por assim com esse ser 

apreciado e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Não há outras 

questões preliminares pendentes de julgamento. No mérito, o pedido é 

parcialmente procedente. Tem-se que no dia 31.12.2015, o réu postou na 

rede social Facebook, numa página aberta ao público, a foto do então 

marido da requerente ao lado de outra mulher e marcou a requerente na 

postagem.Os fatos são incontroversos, tendo o réu confirmado a autoria 

da publicação das postagem em página pública do Facebook. A postagem 

possue clara intenção ofensiva, para ferir a honra e imagem da autora. 

Inconteste também o dolo do réu em espalhar a notícia, pelo WhatsApp 

.Inequívoco, pois, que o réu tinha ciência que a autora era casada e que a 

publicação poderia trazer embaraços para sua vida matrimonial. Portanto, 

comprovado o dano extrapatrimonial causado à autora, por publicação que 

extrapola o mero desabafo e caracteriza conduta ilícita, resta o dever de 

indenizar. Nesse sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSAS E 

E X P O S I Ç Ã O  D A  I M A G E M  D O S  A U T O R E S 

EMREDESOCIAL.FACEBOOK.RELATOSDEINFIDELIDADE. LESÃO AOS 

A T R I B U T O S 

DAPERSONALIDADE.DEVERDEINDENIZARCONFIGURADO.DANOMORAL.Q

UANTUMMANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível nº 

71007393010, 3ª Turma RecursalCível, Turmas Recursais, Relator: Cleber 

AugustoTonial, Julgado em 22.02.2018) Ressalte-se, por oportuno, que a 

liberdade de expressão, constitucionalmente consagrada, encontra seu 

limite quando atinge a esfera dos direitos à honra, imagem e vida privada 

de outrem, bens também juridicamente tutelados. O dano moral 

caracteriza-se pela ofensa injusta a qualquer atributo da pessoa física 

enquanto indivíduo integrado à sociedade, de caráter extrapatrimonial, 

cerceando sua liberdade, ferindo sua imagem ou intimidade ou 

provocando-lhe dor, angústia, sofrimento ou constrangimento. Defato, 

qualquer violação aos direitos da personalidade vem a justificar a 

existência de dano moral reparável. Segundo a lição do ilustre Professor 

Carlos Alberto Bittar, na obra “Reparação civil por danos morais”, RT, 

1993, p. 41:“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da 

subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que 

repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal) ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Diz o art. 186, do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E 

complementa no art. 927, CC: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 

e 187),causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Na fixação do 

valor da indenização por dano moral, convergem-se duas situações: “o 

caráter punitivo para que o causador do dano se veja castigado pela 

ofensa que praticou, e o caráter compensatório, para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

malsofrido”. De acordo com Brebbia, são elementos que devem ser 

levados em conta na fixação do reparo: “a gravidade objetiva do dano, a 

personalidade da vítima, a gravidade da falta, a personalidade do autor do 

ilícito”. Fixo a indenização por dano moral no valor correspondente a 

R$2.000,00 ( dois mil reais), considerando-se o dano sofrido pela autora, a 

capacidade do réu, bem como o caráter punitivo que deve ter a fixação de 

indenização. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINA-SE por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR réu a 

pagar à autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir desta 

decisão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 230698 designada Sessão de Mediação para o dia 

26/06/2019 às 16:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000863-90.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte para que apresente 

os quesitos solicitados pelo perito (id 28077855), bem como para que tome 

ciência da perícia agendada na data e local lá informados.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20335 Nr: 189-18.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Visto.

Tendo em vista a penhora de imóvel realizada às fls. 37 e determinação de 

fls. 82 para realização de nova avaliação do bem, manifeste-se o 

exequente eventual interesse quanto ao prosseguimento da avaliação e 

demais atos do bem constrito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos para análise e deliberação quanto ao 

pedido de fls. 104/105.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 517-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, GOICHI SAITO, SHIJUKO 

HOURINOUCHI SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, MARITZZA FABIANE 

MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER - OAB:711-B/PE, MARIZZE 

FERNANDA MARTINEZ - OAB:25867/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - OAB:20557/O, 

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 Visto.

Considerando que a arguição de nulidade de fls. 149/161 requer no pedido 

“b” o reconhecimento da nulidade em favor do requerido Milton Massato 

Saito e a procuração juntada nos autos não consta como outorgante o 

requerido, intime-se o requerente na pessoa do douto advogado Amos 

Bernadino Zanchet Neto para que, em sendo defensor constituído pelo 

requerido, regularize sua representação processual no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14725 Nr: 3523-65.2005.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO MARQUES VERÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HELY SERGIO ALVES, DIRCE 

CAPRISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que prossiga com o presente feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 2888-64.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Visto.

Converto o feito em diligência para que determinar que a parte autora 

comprove nos autos o prévio requerimento administrativo anterior ao 

ajuizamento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 83178 Nr: 2762-77.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob 

pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 88627 Nr: 1822-78.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON RICARDO LIMA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 Processo nº 1822-78.2019.811.0033 – Código 88627Tipo de Ação: Penal / 

Procedimento OrdinárioAutor: Ministério Público do Estado de Mato 

GrossoDenunciado: MARLON RICARDO LIMA MACEDO 

DESPACHO->MERO EXPEDIENTE– [1011010]Vistos etc.1. (...). Diante da 

certidão de fl. 95, bem como manifestação ministerial acostada ao feito 

[fls. 99/100], visando inquirir a vítima, bem como sua mãe, Shirlei 

Aparecida Santos Moreira, conforme decidido em audiência às fl. 96, e, 

ainda, com o intuito de proceder com o interrogatório do acusado, desde 

logo designo audiência instrutória em continuação para o dia 31/01/2020, 

às 13h00.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 
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providências:a)Intime-se o réu, seu defensor, e às testemunhas para que 

ciente fiquem da data e hora designadas para a audiência instrutória em 

continuação.b)Cientifique o Ministério Público.c)Cientes e intimados, 

aguarde-se a realização do ato.São José do Rio Claro, 17 de dezembro de 

2019.Luis Felipe Lara de Souza,Juiz de Direito em Substituição Legal.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXCEPTO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26583 Nr: 457-04.2010.811.0033

 AÇÃO: Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR RICARDO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO DOS 

ANJOS SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

457-04.2010.811.0033, Protocolo 26583, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXCEPTO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21486 Nr: 1344-56.2008.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE GOMES FRANCISCO, CARLOS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REJANE BUSS 

SONNENBERG, para devolução dos autos nº 1344-56.2008.811.0033, 

Protocolo 21486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 83175 Nr: 2761-92.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LUCINIO DA CRUZ SILVA, 

GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - OAB:7063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido do benefício de assistência judiciária gratuita.

Inobstante o pedido requerido em sede liminar para desbloqueio de valores 

penhorado em nome da embargante Maria do Socorro Lucinio da Cruz 

Silva ser matéria de embargos de terceiros, tendo em vista que não era 

parte executada nos autos da execução, deixo de apreciar o pedido de 

tutela liminar para desbloqueio dos valores constritos em nome da 

embargante pela perda do objeto, considerando a ultima decisão proferida 

nos autos da execução (nº 1396-76.2013.811.0033 – cód. 52168) que 

revogou o ato de penhora.

Assim, tendo em vista a ausência de garantia à execução, conforme 

dispõe o art. 16, §1º intime-se a embargante para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, ofereça garantia à execução para o devido processamento e 

apreciação da matéria embargada, sob pena de rejeição dos embargos à 

execução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78555 Nr: 827-02.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISY FERNANDA MORO ALCÂNTARA, EDSON 

STUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A

 [...] É o relato do essencial. Fundamento e Decido.No caso dos autos o 

Município de São José do Rio Claro/MT, em que pese citado, não 

apresentou contestação. Assim, nos termos do art. 344 do CPC, decreto a 

revelia do requerido. Todavia, deixo de aplicar seus efeitos, haja vista a 

indisponibilidade dos direitos envolvidos.Não havendo outras questões 

processuais a serem sanadas, fixo como pontos controvertidos:a)A 

existência do evento danoso;b)O dever de indenizar e seu quantum.Na 

hipótese destes autos, a relação mantida entre as partes é de consumo, 

adequando-se aos conceitos de fornecedor e consumidor constantes dos 

arts. 2º e 3º, do CDC. Desse modo, a inversão do ônus da prova se opera 

automaticamente. Logo, caberá à parte ré o ônus probatório. Entendo 

necessária, para o deslinde da causa, a produção de prova oral, 

consistente no depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas a 

serem arroladas pelas partes, no qual delimito no máximo de 3 (três) para 

cada fato.Caso ainda não indicado, na inicial, intime-se as partes, na forma 

do artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil, para que traga aos 

autos o rol de testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 

15 dias da data da audiência.Saliente-se, por oportuno, que em 

homenagem aos princípios processuais da colaboração e da cooperação 

processual envolvendo os atores do processo (CPC, art. 6º), a regra, no 

Código de Processo Civil de 2015, é que a intimação da testemunha seja 

providenciada pela parte interessada na sua oitiva, sob pena de 

desistência da inquirição, a teor do artigo 455, § § 1º, 2º e 3º, do Estatuto 

Processual Civil, verbis[...] Portanto, estando o processo em ordem, 

declaro-o saneado, devendo o feito seguir seu curso, com a realização da 

instrução.DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 06 

de fevereiro de 2020, às 14:00 horas. Intimem-se a parte autora para 

prestar depoimento pessoal, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º, do CPC [...].Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 1583-84.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRONE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 [...] É o relatório. Decido.Compulsando os autos, constato que as partes 

são capazes e o direito litigioso permite composição, de sorte que não vejo 

óbice em homologar o acordo apresentado pelas partes, 

independentemente da anuência da executada, vez que o produto, 

2.988,60 sacas de soja, conforme já deliberado por este juízo, não mais 
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pertence à executada, eis que deferida a adjudicação em favor da 

autora.Isto posto, defiro o pedido de fl. 141/143 e HOMOLOGO, pois, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo, de fls. 100/102 

firmado pela exequente Roseli Aparecida Correa e COFCO 

INTERNACIONAL UNIDADE DE NOVA MARINGÁ/MT.Custas e despesas 

processuais e verba honorária nos termos do acordo.Considerando que 

as partes desistiram do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

devendo o presente feito prosseguir em relação aos executados.Assim, 

intime-se a parte exequente para prosseguir com o feito, requerendo o 

que entender de direito.Após, certifique-se, e tornem-se os autos 

conclusos para deliberação.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 1421-84.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES VENANCIO, NELI GEHLEM VENENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em saneador, passo a decidir:- PRELIMINARES:Não há questões 

processuais pendentes.- [...] PROVAS:Entendo necessária, para o 

deslinde da causa, a produção de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes, no qual delimito no máximo de 3 (três) para cada fato.Caso ainda 

não indicado, na inicial, intime-se as partes, na forma do artigo 357, §4º e 

450 do Código de Processo Civil, para que traga aos autos o rol de 

testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 15 dias da 

data da audiência.Saliente-se, por oportuno, que em homenagem aos 

princípios processuais da colaboração e da cooperação processual 

envolvendo os atores do processo (CPC, art. 6º), a regra, no Código de 

Processo Civil de 2015, é que a intimação da testemunha seja 

providenciada pela parte interessada na sua oitiva, sob pena de 

desistência da inquirição, a teor do artigo 455, § § 1º, 2º e 3º, do Estatuto 

Processual Civil, verbis:“Art. 455[...].Portanto, estando o processo em 

ordem, declaro-o saneado, devendo o feito seguir seu curso, com a 

realização da instrução.DESIGNO a realização de audiência de instrução 

para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 13:00 horas. Intimem-se a parte 

autora para prestar depoimento pessoal, constando do mandado as 

advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a parte, pessoalmente intimada 

para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não 

comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a 

pena.).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 88132 Nr: 1577-67.2019.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE TUCANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não obstante haver a possibilidade de isenção das Taxas Judiciárias nos 

incidentes de desconsideração da personalidade jurídica quando 

promovido nos mesmos autos, conforme dispõe o art. 413, inciso XIII do 

Decreto-Lei nº 2.129/86 que institui o Sistema Tributário Estadual, não há 

que se falar aplicabilidade absoluta da isenção das despesas 

processuais, porquanto que as custas judiciais, despesas relativas aos 

atos praticados no Foro Judicial inerentes às prestações de serviços 

jurisdicionais, não se confunde com as taxas judiciais que são tributos que 

incide sobre o processamento de feitos em juízo, como bem conceitua a 

instrução normativa SCA nº 02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Ademais, o art. 1.228, §2º da CNGC dispõe:

Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.

Assim, não havendo concessão dos benefícios da Assistência Judiciária 

gratuita nos autos principais, indefiro o pedido de fls. 09/11.

Dê fiel cumprimento ao despacho de fls. 08.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 88133 Nr: 1578-52.2019.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE TUCANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não obstante haver a possibilidade de isenção das Taxas Judiciárias nos 

incidentes de desconsideração da personalidade jurídica quando 

promovido nos mesmos autos, conforme dispõe o art. 413, inciso XIII do 

Decreto-Lei nº 2.129/86 que institui o Sistema Tributário Estadual, não há 

que se falar aplicabilidade absoluta da isenção das despesas 

processuais, porquanto que as custas judiciais, despesas relativas aos 

atos praticados no Foro Judicial inerentes às prestações de serviços 

jurisdicionais, não se confunde com as taxas judiciais que são tributos que 

incide sobre o processamento de feitos em juízo, como bem conceitua a 

instrução normativa SCA nº 02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Ademais, o art. 1.228, §2º da CNGC dispõe:

Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.

Assim, não havendo concessão dos benefícios da Assistência Judiciária 

gratuita nos autos principais, indefiro o pedido de fls. 09/11.

Dê fiel cumprimento ao despacho de fls. 08.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 1770-63.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT

 Visto.

Antes de decidir acerca da avaliação do bem objeto de penhora por perito 

judicial, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

nos autos memorial descritivo de cálculo dos valores devidos sob vista ao 

executado, no mesmo prazo assinalado, oportunizando ao executado o 

pagamento ou consignação da importância atualizada da dívida na forma 

do art. 826 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 244 Nr: 33-84.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, IZABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que os avisos de recebimento de intimação dos executados 

de fls. 258v e 259v não foram assinados pelos próprios executados e o 

endereço das cartas de citação não correspondem ao tipo de endereço 

edilício, não incidindo a hipótese do art. 248, §4º do CPC, entendo não ser 

válida a intimação dos executados acerca da penhora.

Desta forma, a fim de evitar qualquer arguição de nulidade futuramente, 

intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 83396 Nr: 2861-47.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LUCINIO DA CRUZ SILVA, 

GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - OAB:7063, 

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso I, CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos deduzidos por GUARACIABA LUCINIO DA 

CRUZ e MARIA DO SOCORRO LUCINIO DA CRUZ SILVA contra o Município 

de São José do Rio Claro/MT.Custas e despesas processuais e verba 

honorária de 10% do valor da causa a cargo da Requerente, ônus, 

todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § § 

2º e 3º).Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55340 Nr: 1048-24.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO BENEDICTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarraões ao recurso de apelação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 4-67.2014.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICK DE SOUZA FERREIRA, Cpf: 

04900409189, Rg: 2248952-5, Filiação: Marcia Aparecida de Souza e Luis 

Gonçalves Ferreira, data de nascimento: 12/06/1993, brasileiro(a), natural 

de São Jose do Rio Claro-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 66 

9997 7484 e atualmente em local incerto e não sabido FERNANDA 

RODRIGUES DE MATOS, Cpf: 03143373180, Rg: 2247136-7, Filiação: Nilsa 

Nunes Rodrigues e Macir de Matos, data de nascimento: 05/07/1989, 

brasileiro(a), natural de Palmas-PR, convivente, do lar, Telefone 66 9911 

9596. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: PROCESSO Nº: 4-67. 2014.811.0033CÓDIGO: 54167INDICIADO: 

PATRICK DE SOUZA FERREIRAVÍTIMA: FERNANDA RODRIGUES DE 

MATOSDECISÃOVisto.Cuidam os autos de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor da requerente FERNANDA RODRIGUES DE 

MATOS, vítima de lesão corporal praticada em situação de violência 

doméstica, em que figura como agressor PATRICK DE SOUZA FERREIRA. 

Encaminhadas a este Juízo, foram deferidas medidas protetivas em favor 

da requerente em 03 de janeiro 2014, conforme decisão de fls. 14/15. Em 

maio de 2014, a vítima informou não mais possuir interesse nas medidas 

protetivas preteritamente deferidas em seu favor (fl. 17), uma vez que 

tinha reatado o relacionamento com o indiciado.Instado, o Ministério Público 

manteve-se inerte.É o relatório. Fundamento e decido.As medidas 

protetivas deferidas não são mais necessárias, conforme a própria vítima 

expressamente manifestou-se na certidão acostada aos autos à fl. 17. 

Isto posto, tendo em vista o desinteresse superveniente da vítima, 

REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS estabelecidas e determino o 

arquivamento do feito.Intime-se a ofendida e o indiciado dos termos da 

presente decisão.Cientifique-se o Ministério Público.Arquive-se, com as 

baixas e anotações necessárias.São José do Rio Claro, 06 de novembro 

de 2019.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 06 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27854 Nr: 1732-85.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL, MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2441

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL, 

Cpf: 68829566187, Rg: 1427080, brasileiro(a), viuvo(a), do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: BANCO DOBRASIL S.A, [...] vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 566, inciso I, 585, 

inciso II, artigo 646 e seguintes do CP, propor a presente ação de 

execução de título extrajudicial, EM RELAÇÃO A: [...] RAFAEL DO VAL 

RAFFA, [...] LAERTE LEMOS DO VAL, [...] CECÍLIA COVEZZI DO VAL, [...] 

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: Pela Cédula Rural 

Hipotecária n. 21/90011-6, (doc. 02), emitida em 25/06/2004, com 

vencimento pactuado para o dia 15/07/2009, o exequente propiciou ao 

primeiro executado, o crédito de R$ 99.883,00 (noventa e nove mil, 

oitocentos e oitenta e três reais). [...] Ocorre que o executado utilizou os 

benefícios da cédula acima descrita, porém, não cumpriu o pactuado, 

deixando de saldar o débito que, acrescido dos encargos financeiros e 

acessórios devidos calculados até 15/12/2009, importa no valor atualizado 

de R$ 172.370,25 (cento e setenta e dois mil, trezentos e setenta reais e 

vinte e cinco centavos), conforme planilha atualizada de débito que segue 

em anexo (doc. 03). [...]Ante todo o exposto requer o exequente: a) Se 

digne Vossa Excleência determinar a citação dos executados, para que 

no prazo de 03 (dias) efetuem o pagamento do principal, nos termos do 

artigo 652 do CPC [...] Nestes termos, P. Deferimento.

Despacho/Decisão: Visto.Cite-se a herdeira Maria Aparecida Covezzi do 

Val por edital, conforme requerido pela parte exequente.O feito 

encontra-se em fase de habilitação do herdeiro de Laerte Lemos do Val.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 23 de agosto de 2019

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54146 Nr: 3801-85.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILVO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 Visto.GILBERTO BASSO opôs embargos à execução com pedido de 

efeitos suspensivos em face de ILVO WAGNER, ambos suficientemente 

qualificados nos autos.[...], DENEGO o efeito suspensivo pretendido. Nada 

impedirá, entretanto, que seja revista esta decisão, a requerimento da 

parte, se delineados motivos relevantes no decorrer da ação.Sem outras 

preliminares, dou o feito por saneado.PONTOS CONTROVERTIDOS:São 

questões de fato controvertidas:- O quantum devido ao credor do título 

para o adimplemento da obrigação; e- A validade do negócio jurídico que 

deu origem ao título executivo objeto do feito e apenso e a 

responsabilidade por eventual adimplemento da dívida.Caberá à parte 

embargante o ônus probatório acerca das questões de fato.Para tanto, 

defiro o depoimento pessoal dos autores a fim de elucidar os fatos por 

eles alegados na petição inicial, além da produção de prova testemunhal 

consistente na oitiva de testemunhas a ser indicadas pelas partes e 

documental. Determino, de ofício, o depoimento pessoal do requerido.Fixo 

o prazo comum de quinze dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão 

(CPC, arts. 357, §4º e 450).As testemunhas deverão ser ao máximo de 

três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas 

em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos (CPC, art. 357, §6º).Intimem-se 

as partes para, querendo, manifestarem-se na forma do §1º do art. 357 do 

CPC/15 no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna 

estável.Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.Translade cópia desta decisão 

para os autos da execução, tendo em vista o parcial acolhimento da 

preliminar de nulidade dos atos processuais ante a inobservância do rito 

processual adequado.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 3718-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON JOSE SILVA BATISTA, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BRITO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 Com essas considerações e, nos termos do art. 487, inciso I, julgo 

parcialmente procedente o pedido, vez que apresentado à fl. 28 e não 

refutado pelos autores, o documento relativo à motocicleta.De outro lado, 

no que concerne à exibição dos documentos relativos aos imóveis 

urbanos, já que não demonstrado pelo autor encontrar-se o réu em poder 

dos documentos solicitados, julgo a improcedência da demanda.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, porque a 

requerida sucumbiu em parte mínima, hipótese em que a parte adversa, no 

caso respondem por inteiro pelas verbas sucumbenciais, a teor do artigo 

86, parágrafo único, do CPC, ônus, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § § 2º e 3º).Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

com as providências, anotações e baixas de estilo.Inexistindo 

formalização do pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83025 Nr: 2688-23.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da carta precatória 

encaminhada à Comarca de Cuiabá-MT, distribuída sob o código 602890, 

com audiência designada para o dia 18/02/2020 às 13:50 horas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85613 Nr: 610-22.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da carta precatória 

encaminhada à Comarca de Cuiabá-MT, distribuída sob o código 602889, 

com audiência designada para o dia 20/02/2020 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 2757-55.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA, RONAN 

RAMOS DE QUEIROZ, DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO, MARCOS 

PAULO CASTIL DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:OAB/MT 15172, JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - OAB:15530, MAYCON GLEISON 

FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a defesa do Réu 

Marcos Paulo Castil de Santana para que apresente suas alegações finais 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15403 Nr: 529-30.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos.

Noticiado o óbito da parte autora (fl. 380/384), intimem-se os patronos para 

acostarem aos autos a certidão de óbito de ARY KARA JOSÉ e, na mesma 

oportunidade, promover a habilitação dos herdeiros, em 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 687 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil, suspendo o trâmite 

processual pelo prazo de 30 (trinta) dias ou anterior habilitação dos 

herdeiros.

Após, voltem conclusos para decisão.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63131 Nr: 671-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRANILDO ALVES DE ARAUJO, Cpf: 

02510992104, Rg: 19742754, Filiação: Raimunda Cassemiro Alves e 

Ivanildo Correia de Araujo, data de nascimento: 14/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Joaquim Gomes-AL, convivente, operador de espagidor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: PROCESSO N.º: 671-82.2016.811.0033CÓDIGO: 63131AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉU: IRANILDO ALVES DE 

ARAÚJOSENTENÇAVisto.Cuida-se de AÇÃO PENAL instaurada a fim de 

apurar a prática, em tese, da ocorrência da contravenção penal prevista 

no art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, e do crime previsto no art. 

147, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, c/c art. 5º, inciso II e III, da 

Lei Federal nº 11.340/2006, c/c art. 5º, inciso III, da Lei Federal 

11.340/2006, no qual consta como acusado IRANILDO ALVES DE 

ARAÚJO.Acostou-se aos autos o parecer ministerial postulando pela 

extinção da punibilidade do acusado, em razão da prescrição da 

pretensão punitiva estatal (fls. 119/121).É o relatório. Decido.Razão 

assiste ao Parquet em sua manifestação, senão vejamos.Como é cediça, a 

pena máxima culminada em abstrato a contravenção penal prevista no art. 

21, caput, da Lei de Contravenções Penais, é de 03 (três) meses de 

prisão simples. Logo, pelas diretrizes do art. 109, inciso VI, do Código 

Penal, a prescrição se dá em 03 (três) anos. De igual modo, a pena 

máxima culminada em abstrato ao crime previsto no art. 147, caput, do 

Código Penal, é de 06 (seis) meses de detenção. Logo, pelas diretrizes do 

art. 109, inciso VI, do Código Penal, também se calcula a prescrição em 03 

(três) anos. Assim, considerando que desde a data de consumação do 

crime (maio de 2016), até o presente momento (janeiro de 2020), 

transcorreu-se lapso temporal superior a 03 (três) anos, dúvidas não há 

ter-se operado o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal.A 

seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial.Veja, a 

propósito, o seguinte julgado:“A prescrição é matéria de ordem pública e 

deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja 

declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, 

apagando todo o acontecimento, como se jamais tivesse existido, 

considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, 

por isso, a apreciação do meritum causae” (TACrim-SP - AC - Rel. Ribeiro 

dos Santos - BMJ 77/11).Por todo o exposto, em consonância ao parecer 

ministerial, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado ao 

averiguado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, o que faço com fulcro e assente no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, 

inciso VI, do Código Penal.Com o trânsito em julgado desta decisão, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro - 

MT, 07 de janeiro de 2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 08 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29384 Nr: 133-77.2011.811.0033

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2597 de 2710



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DA SILVA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo 234/241, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, f. 243.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JANAINA BEVILACQUA - OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO 

MATARA JUNIOR - OAB:6226 OAB/RO

 Em cumprimento ao despacho de fls. 413, certifico que não há nos autos 

renúncia de poderes pela nobre advogada Janaína Bevilacqua (OAB/MT 

18788). Portanto, intimo o réu, Claudemir Matuszewski, por meio de sua 

advogada constituída, para que se manifeste nos termos de art. 422 do 

CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82875 Nr: 2645-86.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shcaira Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVIERA SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo, 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os presentes 

embargos, devendo a execução prosseguir de acordo com os índices 

estipulados capítulo IV, item IV. 5 do contrato executado.Condeno o 

Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e, ainda 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Transitada esta em julgado, translade-se cópia desta 

para os autos da execução, desapensando-se e, em seguida, 

arquivem-se os autos,  dando-se,  inc lus ive,  baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22705 Nr: 2579-58.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 Visto.

Não sendo vedada a conciliação como um dos mecanismos ágeis a 

contribuir para a célere resolução da lide, e consequentemente a fomentar 

a pacificação social dos conflitos, o que ao contrário se recomenda, calha 

implementá-la, a possibilitar aos contendores formalizar acordo que melhor 

atenda, desde logo, seus interesses, que realmente é o que importa.

Desse modo, considerando que até a presente data não foi oportunizada a 

composição amistosa da lide, determino seja os presentes autos 

encaminhados ao conciliador desta Comarca para que seja realizada 

audiência de conciliação.

Se não houver acordo, deverão as partes saírem intimadas para, no prazo 

de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando de 

modo claro e preciso a sua finalidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15354 Nr: 1864-84.2006.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sandres Melo - OAB:

 PROCESSO Nº: 1864-84.2006.811.0033

CÓDIGO: 15354

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: ADÃO SOARES FERREIRA

DESPACHO

Visto.

Visando à readequação da pauta, redesigno a Sessão de Julgamento 

anteriormente marcada no feito para o dia 15/04/2020, às 08h30.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/MT, 07 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80117 Nr: 1609-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATÁS AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Finanças do Município 

de São José do Rio Claro - MT, Prefeito do Município de São José do Rio 

Claro – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SILVA DE LEMOS - 

OAB:OAB/SP 208.452, PAULO CAMARGO TEDESCO - OAB:OAB/SP 

234.916
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando peticionado de fl. 407/410, verifico que o impetrante assiste 

razão. Despiciente a emenda da exordial para a inclusão do Município de 

São José do Rio Claro/MT, no polo passivo da lide, conforme determinado 

à fl. 404/406, cuja decisão revogo.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/09, a legitimidade passiva nas 

ações de mandado de segurança é tanto da autoridade apontada como 

coatora (a que praticou o ato impugnado ou de que emana a ordem para 

sua prática - § 3º), como do ente público a que se encontra vinculada, 

inexistindo a obrigatoriedade de que ente público seja incluído no polo 

passivo da lide, mas apenas que este seja cientificado dos termos da 

demanda, para que, se assim lhe aprouver, ingresse no feito.

Assim, cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7.º, 

inciso II, da Lei 12.016/2009.

Após, tornem-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2972 Nr: 762-27.2006.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

- REDE/ CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:SP/146.977, DENIZE VIUDES - OAB:219992, Izaias Ferreira de 

Paula - OAB:71291/SP, LIA RITA CURCI LOPEZ - OAB:234098, 

MURILLO SPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, Ozana 

Baptista Gusmão - OAB:MT/4.062, Roberto C. Scacchetti de Castro 

- OAB:SP/238.294

 Visto.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539/MT

 Visto.

Sobre a preliminar e documentos juntados em sede de memoriais, 

manifeste-se a parte autora, em 5 (cinco) dias e voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61134 Nr: 2243-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TEIXEIRA, CLAUDIO ROBERTO 

RODRIGUES, MARCIO APARECIDO INCENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O, Edmar Dorado Rodrigues - OAB:5081/MT, ISABELLA 

BANA - OAB:65013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO CEZAR ORSI - 

OAB:25287, GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - 

OAB:24548/O, Heloizio Oliveira silva - OAB:21011/0

 Vistos,

 Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao artigo 

1.010, § 3º, do CPC/2015.

Conservo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença de fls. 

824/825, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, impugnada 

pelo recurso de apelação, razão pela qual deixo de exercer o juízo de 

retratação a que faz referência o § 7.º do art. 485 do CPC/2015, e 

determino a intimação dos apelados para responder ao apelo no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem oferecimento de contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 1171-17.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL DAMO, ALAIDE DORATIOTTO DAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES 

DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, ALEXANDRE BALDASSO, TARIM 

ANGÉLICA FARAH VASSOLER BALDASSO, TRISSIA MARIA FARAH 

VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20901/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, SEONIR 

ANTONIO JORGE - OAB:23.002 OAB/MT

 Vistos,

 Antes de apreciar os termos do acordo de fls. 450/453, determino sejam 

os requeridos Ademir da Silva, Madalena Maria Lemes da Silva e Wender 

Lemes da Silva intimados para que regularizem sua representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, notadamente acerca da 

capacidade postulatória do Dr. Marcelo Leandro Martins Rosada para 

representá-los em juízo, haja vista o peticionado de fl. 455.

No mesmo lapso, esclareçam as partes acerca da pretendida suspensão 

dos autos, vez que em muito supera o prazo descrito no § 4.º do art. 313 

do CPC.

No mais, reputo necessária a anuência dos demais requeridos citados – 

Tarim Angélica Farah Vassoler Baldasso, Alexandre Baldasso e Trissia 

Maria Farah Vassoler – aos termos do acordo.

 Logo, intime-os para que se manifestem acerca da petição de fls. 

450/453, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2244 Nr: 286-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GRECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Visto.

Havendo composição amigável informada às f. 319/321, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes.

Defiro o pedido de suspensão do feito, inicialmente, pelo prazo de 6 (seis) 

meses, já que a norma prevista no artigo 313, parágrafo quarto do CPC 

veda o sobrestamento por período superior, senão vejamos:

 Art. 313, § 400 prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 

1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista 

no inciso II.

Encerrado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, informando se pretende a extinção dos autos 

para formação de título executivo judicial, e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25458 Nr: 2698-82.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

eventual satisfação integral de seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28026 Nr: 1904-27.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para análise do pedido de homologação do acordo firmado entre as 

partes, intime-se a parte autora para que junte aos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, a matrícula atualizada do imóvel descrito na cláusula 9º de f. 

104v e, após, voltem para análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31931 Nr: 118-74.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Visto.

Intime-se a parte recorrida para apresentação das contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no artigo 

1.010, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52505 Nr: 1815-96.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 2,50/KM (dois reais e cinquenta centavos por quilômetro). 

Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante 

guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 3726-46.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERÔNIMO JOAQUIM PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIS BROCK - 

OAB:OAB/SP 91.311, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, LUCIVANE 

MINUSCULI BASSO - OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 CERTIDÃO

Tendo em vista que o bloqueio de valores realizado às f. 150 restou 

positivo, intimo o executado para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59719 Nr: 1272-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Intimo o réu, por meio de seus patronos, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresente as alegações finais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64053 Nr: 1182-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA - ME, 

IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a exceção de preexecutividade, manifeste-se a parte exequente, 

em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67687 Nr: 3206-81.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA EPP, MOACIR LOQUETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 CERTIDÃO

Tendo em vista a certidão de indisponibilidade às f. 263, intimo a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

proposta de honorários periciais de fls. 254/261.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 1342-37.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚBIA DE OLIVEIRA ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo a ré, por meio de seu patrono, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 87321 Nr: 1234-71.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVIERA SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 Visto.

Havendo composição amigável informada às f. 319/321, dos autos 

apensos, determino a suspensão do feito, inicialmente, pelo prazo de 6 

(seis) meses, já que a norma prevista no artigo 313, parágrafo quarto do 

CPC veda o sobrestamento por período superior, senão vejamos:

 Art. 313, § 400 prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 

1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista 

no inciso II.

Encerrado o prazo de suspensão, intime-se a parte embargante para dar 

prosseguimento ao feito, informando se pretende a extinção dos autos, e 

voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 2928-46.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido de f.82 já que o Executado foi devidamente citado às f. 

54.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 1154-49.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976

 Intimo a parte requerida/apelada para que, no prazo legal, apresente as 

contrarraões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3387 Nr: 53-51.1990.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ELY QUEIROZ - 

OAB:3751

 Visto.

Defiro o pedido do exequente para suspensão do feito, pelo prazo de um 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2601 de 2710



penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Intime-se o exequente acerca da suspensão do curso da execução e 

aguarde-se o prazo de um ano.

Decorrido o prazo de um ano, sem que haja manifestação do exequente, 

arquivem-se os autos, nos termos da regra esculpida no artigo 40, 

parágrafo segundo da Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30992 Nr: 1747-20.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894

 Visto.

Defiro o pedido de f. 55.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57485 Nr: 2648-80.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSI GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido da parte exequente para suspender os autos pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, momento em que deverá informar eventual 

composição entre as partes ou interesse no prosseguimento do feito.

Após, voltem para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 2718-34.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO VARRASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido da parte exequente para suspender os autos pelo prazo 

de 20 (vinte) dias, momento em que deverá informar eventual interesse no 

prosseguimento do feito.

Após, voltem para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20380 Nr: 231-67.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA, MARIA HELENA 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4855-MT, FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - OAB:10262/B, 

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - OAB:11955B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON JOSÉ FERREIRA DA 

COSTA - OAB:62616/PR

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da proposta de honorários periciais apresentada às f. 267/274. 

Desde já, se concordes com o valor dos honorários, nos termos do art. 82 

do CPC, fica a parte autora INTIMADA para efetuar o depósito integral da 

monta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54660 Nr: 504-36.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CAZADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 504-36.2014.811.0033

CODIGO: 54660

DESPACHO

Visto,

Defiro o pedido de f. 75 para fins de suspender o trâmite processual, sine 

die, nos termos do disposto no artigo 921, III do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

São José do Rio Claro - MT, 08 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55858 Nr: 1486-50.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a exceção de preexecutividade de f. 139/143, manifeste-se a parte 

autora, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53206 Nr: 2662-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 177, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 1139-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO, ALEXANDRA 

JONK SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 145.

 Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias requerido às f. 145, momento em 

que a parte autora deverá informar a este Juízo eventual composição 

firmada entre as partes e, após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Vistos.

Acerca da impugnação ao cálculo ofertada pelo INSS às fls. 152/156, 

manifeste-se a exequente no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50412 Nr: 2238-90.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINDO DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 PROCESSO N.º: 2238-90.2012.811.0033

CÓDIGO: 50412

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROZINDO DE SOUZA ALVES

DESPACHO

Visto.

Homologo a desistência ministerial na oitiva da testemunha Jeferson Silva 

de Souza.

 Por tratar-se de testemunha comum, manifeste-se a defesa, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca da insistência, ou não, na oitiva da testemunha 

supra. Caso insista, informe endereço atualizado. Se pleitear pela 

desistência, desde já a homologo e encerro a instrução processual, 

concedendo às partes, sucessivamente, prazo de 05 (cinco) dias para a 

apresentação de memoriais, iniciando-se pela acusação.

 Fica a defesa advertida que eventual inércia será entendida como 

desistência tácita.

Intime-se.

São José do Rio Claro - MT, 09 de janeiro de 2020.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20487 Nr: 336-44.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA, MARLI DA SILVA, 

ADILSON DA SILVA, SUELI DA SILVA, ADEMILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a exceção de preexecutividade de f. 146/153, manifeste-se a parte 

autora, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68217 Nr: 3538-48.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Para análise de homologação do acordo firmado entre as partes às f. 

370/371, intime-se a parte autora para que junte aos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, a matrícula do imóvel descrito às f. 370v para análise da 

cadeia dominial e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77606 Nr: 479-81.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

Sobre o laudo de f. 129/131, manifestem-se as partes, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25013 Nr: 2253-64.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o 

feito, nos termos da decisão de fls. 227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20782 Nr: 630-96.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO INÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 221/222.

Às providências necessárias.

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, em 5 (cinco) 

dias, eventual satisfação de seu crédito e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 1080-39.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Expeça-se o alvará na forma requerida às f. 293 e, após, arquivem-se 

conforme determinação de f. 291.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21471 Nr: 1317-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO 

DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - OAB:OAB/MT 4.708-A, 

ELI DOS SANTOS SALGADO - OAB:11232/MT, FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS - OAB:13.477-A

 CERTIDÃO

Intimo as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

a avaliação realizada às fl. 203, sob pena de em decorrendo o prazo sem 

manifestação, tornar-se precluso o direito de impugnação a avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23191 Nr: 434-92.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, requeira o que entender de 

direito, nos termos da decisão de fls. 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29384 Nr: 133-77.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DA SILVA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo 234/241, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, f. 243.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31634 Nr: 2390-75.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para que informe, em 5 (cinco) dias, eventual 

resultado acerca do agendamento administrativo informado às f. 211/213 e 

voltem para análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32118 Nr: 306-67.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO SIMPLICIO FERNANDES, NILSON 

CARVALHO, ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, CARLOS 

HISTER, ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171 

MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Intimo os requeridos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50563 Nr: 2431-08.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro os pedidos de f. 128/129.

Às providências necessárias para expedição de mandado de intimação de 

Olívio, residente na Comarca de Sinop – MT (endereço fornecido às f. 

123), para que informe se conhece a parte autora.

Expeça-se ofício ao INSS para que informe o procedimento administrativo 

que gerou o benefício de Olívio de Lima, CPF 528.790.119-49, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Deixo de expedir ofício ao Cartório desta Comarca para fins de informar 

acerca da certidão de óbito mencionada já que o documento consta nos 

autos às f. 128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19679 Nr: 1468-73.2007.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE SOUZA NARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 CERTIDÃO

Intimo a defesa do réu para apresentar suas alegações finais no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20411 Nr: 254-13.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DOS ANJOS, MARIA APARECIDA 

MAGALHÃES, CARLOS FRANCISCO DOS ANJOS, JOSE APARECIDO DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, f. 155v.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 12131 Nr: 1450-23.2005.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MURILO SERPELONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 89, intime-se a parte autora para impulsionar 

o feito, em 5 (cinco) dias, devendo requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59547 Nr: 1139-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA CONSTANTINO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de f. 185/188, 

manifeste-se a parte autora, em 10 (dez) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19870 Nr: 1638-45.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos.

Disponibilizados os valores da verba sucumbencial e definidos os valores 

do precatório principal, acostou a exequente petição noticiando a 

REVOGAÇÃO ao mandato outorgado aos patronos que atuaram desde a 

origem da demanda, informando que a teria comunicado via e-mail e 

aplicativo “Whatsapp” na data de 01/11/2019.

Como é cediço, o ato da revogação deve ser praticado de forma escrita e 

inequívoca, e, uma vez pretendida no curso do processo judicial, aquele 

que revoga constituirá no mesmo ato outro advogado que assuma o 

patrocínio da causa, ou no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga 

do pagamento dos honorários contratados, bem como não retira o direito 

do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba de 

sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço 

efetivamente prestado.

Caracteriza-se o presente pedido como revogação tácita do mandato, o 

que ocorre quando outro advogado sobrepõe nos autos procuração 

outorgada pelo mesmo cliente. O novo mandato então revogaria o 

anteriormente dado, automaticamente. Embora não se deva aceitar 

procuração de quem já tenha advogado constituído, a revogação tácita 

pode ocorrer por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais 

urgentes e inadiáveis.

Ocorre, contudo, não ter acompanhado a petição de fls. 180/181 qualquer 

comprovação da efetiva comunicação aos patronos anteriores, razão pela 

qual reputo por bem a oitiva dos atuais patronos para que tragam aos 

autos o pertinente contrato de honorários advocatícios e exteriorizem sua 

manifestação quanto às alegações da exequente quanto à pretendida 

revogação de poderes.

Sendo assim, determino a intimação dos patronos que atuaram no feito 

desde a origem para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias acerca 

da petição de fl. 180 e tragam aos autos o contrato de honorários firmado 

com a autora.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2395-87.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI ROSA GALVÃO, SIMONI ROSA GALVÃO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 Visto.

Uma vez apresentado o laudo pericial com a manifestação das partes, dou 

prosseguimento ao feito para o fim de designar audiência de Instrução e 

Julgamento para oitiva das testemunhas (Artigos 450 e seguintes do CPC), 

cuja prova foi deferida em saneador às f. 93, o dia 13 de fevereiro de 

2020, às 14h00.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 1617-54.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT MORA CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT, SERGIO 

DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Considerando a certidão cartorária de f. 159, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias e, após, voltem para 

decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51150 Nr: 287-27.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ROCHA MARCONDES, NELSON 

ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - OAB:21659/O

 Vistos.

NELSON ANTÔNI TEIXEIRA MARCONDES interpôs embargos de 

declaração sustentando, em síntese, que a sentença de fls. 60, com as 

alterações de fls. 70, dada a interposição de embargos declaração, 

merece ser retificada para sanar contradição. Alegou que, a presente 

ação foi extinta diante a quitação do débito antes mesmo de ter sido 

citado, assim, descabida sua condenação em honorários advocatícios (fls. 

83/85)

Instado, o embargado requereu sejam os embargos rejeitados (fls. 90/98).

É o resumo do necessário.

Fundamento e decido.

Por serem tempestivos, a teor do artigo 1.023 do Código de Processo Civil 

de 2015, conheço os embargos, e no mérito, rejeito-os na sua totalidade, 

haja vista que patente o seu descabimento, eis que não vislumbro 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade na sentença de fl. 60, 

retificada às fl. 70.

 Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade 

ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de alguma tese, prova, ou de algum pedido 

das partes.

No caso em estudo verifico que não há contradição a ser esclarecida. Na 

verdade, a embargante manifestou sua discordância com os termos da 

sentença pretendendo sua modificação.

Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos na sentença 

cumpre-lhes questioná-los na via recursal própria não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por mero 

descontentamento das razões de decidir.

Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. Logo, 

mantenho incólume os termos da sentença fls. 70.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56702 Nr: 2112-69.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA JOANA SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 273, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo requerer o que de direito e, 

após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28665 Nr: 2544-30.2010.811.0033

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR RODRIGUES PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO PENNA - 

OAB:4989/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Anote-se no sistema e autuação o nome do novo patrono da parte autora 

e, após, em nada sendo requerido, cumpra-se integralmente as 

determinações de f. 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19035 Nr: 805-27.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Com o trânsito em julgado, f. 220, intimem-se as partes acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

em 5 (cinco) dias e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 2922-20.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante das informações trazidas na certidão de f. 169, intime-se a patrona 

da parte autora para juntada da certidão de óbito e habilitação dos 

herdeiros nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29687 Nr: 434-24.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29571 Nr: 319-03.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA DE LIMA FLAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 187/188.

Às providências necessárias.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64265 Nr: 1274-58.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos, (...) Assim, defiro a pretensão formulada pela parte exequente à 

fl. 55. Logo, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens que 

guarnecem a residência do executado devendo o oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora e avaliação de eventuais bens, 

compreendidos nestes os móveis que guarnecem sua residência e que 

não sejam essenciais à sua sobrevivência e nem se constituam em 
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instrumentos de seu trabalho, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, pessoalmente ou através 

de seus advogados (art. 841, caput, e § § 1º e 2º, do CPC).Após, 

intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57033 Nr: 2371-64.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da sentença proferida nesta data no feito em apenso, 

cuja cópia será transladada para os presentes autos, determino seja a 

parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado da dívida, observando-se os parâmetros lá indicados, 

com posterior intimação da parte para pagamento no prazo de 03 (três) 

dias.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação das partes, o 

que deverá ser certificado, tornem-se os autos conclusos.

Defiro o pedido inserto no ultimo parágrafo da petição de fls. 103. 

Anote-se para fins das intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60549 Nr: 1794-52.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCUOS LTDA, 

WHELIA CASSIA DE LIMA CARDOSO FÉLIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

terceiro.Condeno o Embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte 

requerida, verba essa que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço.Traslade-se cópia desta sentença para 

o processo executivo nº 2061-34.2009.811.0033 – Código n.º 24822, em 

apenso.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 86664 Nr: 969-69.2019.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ CARLOS 

TICIANELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

IV do Código de Processo Civil, com observância ao capítulo II, Seção 14, 

artigo 456, § 1º da CNGC. Custas e despesas processuais pela 

requerente.Deixo de condenar a requerente ao pagamento de honorários 

em favor dos patronos da requerida tendo em vista a ausência de 

triangularização processual.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 86665 Nr: 970-54.2019.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIS CARLOS 

TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

IV do Código de Processo Civil, com observância ao capítulo II, Seção 14, 

artigo 456, § 1º da CNGC. Custas e despesas processuais pela 

requerente.Deixo de condenar a requerente ao pagamento de honorários 

em favor dos patronos da requerida tendo em vista a ausência de 

triangularização processual.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83033 Nr: 2691-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelsio Sousa Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO INCENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida o realize seu preparo para a devida distribuição 

no juízo deprecado, com comprovação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 2356-03.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CAMILO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias requerido pela parte autora às f. 

183, momento em que deverá impulsionar o feito, requerendo o que de 

direito e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19866 Nr: 1634-08.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VASCONCELLOS 

ROCHA - OAB:1585012

 Visto.

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias requerido às f. 176, momento em 

que a parte autora deverá impulsionar o feito com a habilitação dos 

herdeiros e voltem para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20341 Nr: 195-25.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPES RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] .Com fundamento em tais premissas, INDEFIRO o pedido formulado 

pela exequente às fls. 139/141, pois operada a preclusão consumativa 

diante da coisa julgada constante dos autos, que devidamente apreciou e 

negou o pedido de inclusão das parcelas que pretende a autora receber 

agora.Retornem os autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29288 Nr: 37-62.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias requerido às f. 180, momento em 

que a parte autora deverá impulsionar os autos com a habilitação dos 

herdeiros.

Aguarde-se o prazo e voltem conclusos com a manifestação da parte ou 

certidão nos autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62071 Nr: 139-11.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA, 

CNPJ: 02761869000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIA 

NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de TRIBUTÁRIA: não pagamento de TRFC, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13108/2015, 13109/2015, 

13111/2015, 13112/2015 (MAIS 18 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/07/2015

 - Valor Total: R$ 11.498,30 - Valor Atualizado: R$ 10.453,00 - Valor 

Honorários: R$ 1.045,30

Despacho/Decisão: Visto.Considerando as tentativas frustradas de 

citação pessoal do executado, defiro o pedido do exequente formulado às 

f. 159 para fins de citação por edital.Às providências necessárias.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLICIA TESSARI 

FLORIANO, digitei.

São José do Rio Claro, 10 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63922 Nr: 1105-71.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE BORGES MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 visto. Considerando a certidão de f. 360, intime-se pessoalmente a parte 

autora para impulsionar o feito, em 5 (cinco)dias, devendo requerer o que 

de direito e, após, voltem conclusos. São José do Rio Claro-MT, 10 de 

janeiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 3392-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Med. Veterinária do Est. de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A MASCHIO COMERCIO ME, JOSÉ AMADEU 

MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:OAB/MT 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 98 para fins de suspensão do feito, pelo prazo de 40 

(quarenta) dias, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, requerendo o que de direito e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64450 Nr: 1382-87.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA, ODIRLEI 

SLOVINSKI, ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 43, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65380 Nr: 1860-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TURISMO LTDA, OSMAR NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 105, intime-se o exequente para impulsionar 

o feito, em 5 (cinco) dias, devendo requerer o que de direito e, após, 

voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68516 Nr: 122-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...determino a publicação do edital de citação no Diário de Justiça 

Eletrônico, bem como sua afixação no átrio do Fórum, de modo a observar 

o disposto no artigo supramencionado (...a publicação do edital na rede 

mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos 

autos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29619 Nr: 367-59.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIELE DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29690 Nr: 437-76.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI GODOY DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51868 Nr: 1076-26.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, e voltem para decisão.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2610 de 2710



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13869 Nr: 3097-53.2005.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMADEU, ADINALDO 

AMADEU NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MARINHO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MEIRA CRISTOFARO - 

OAB:9063/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESMAEL ANGELO DE 

OLIVEIRA - OAB:2454/MT, Mizael de Souza - OAB:16842, Nilson 

Balbino Vilela Junior - OAB:5982, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Vistos,

A diligência de determinada às fl. 206 não fora integramente cumprida, eis 

que não foi promovida a juntada ao feito de cópias das fichas cadastrais 

ou cartões de assinatura de abertura de firmas, também dos documentos 

pessoais apresentados à época das aberturas das firmas das pessoas 

de José Aparecido Amadeu, portador do RG n.° 9.216.405 - SSP/SP e CPF 

064.344.938.86; e de Divino Marinho de Araújo, com RG n.° 440.883 

SSP/MT e CPF 129.106.861-91, ou informação acerca da inexistência 

deles no referido cartório.

 Assim, oficie-se ao Cartório de Registros da cidade de Araguaiana/MT 

solicitando o envio dos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

De outro lado, compulsando o feito verifico que em nenhum momento fora 

pleiteada e deferida a assistência judiciária gratuita à parte autora, assim, 

diante de sua afirmação, vide fl. 259, determino seja comprovada a 

alegada hipossuficiência. Prazo 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, certifique-se se foi promovido o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso da ação.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do autor, tornem-se os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63291 Nr: 769-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DAVID MALDONADO DE PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO N.º: 769-67.2016.811.0033

CÓDIGO: 63291

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: EVERTON DAVID MALDONADO DE PÁDUA

Despacho

Visto.

Conforme requerido pelo Parquet, designo audiência visando à justificação 

do acusado para o dia 23/01/2020 às 14h30.

Intimem-se, providenciando-se o necessário.

São José do Rio Claro - MT, 23 de setembro de 2019.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68516 Nr: 122-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO LUIS PESSATO, Cpf: 

55501745100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 98.382,70 - Valor 

Atualizado: R$ 89.438,81 - Valor Honorários: R$ 8.943,88

Despacho/Decisão: Visto.Defiro o pedido do exequente.Cite-se por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLICIA TESSARI 

FLORIANO, digitei.

Resumo da Inicial: C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 

77.863.223/0001-07, com sua sede localizada à Avenida Independência, 

n. 2.347, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, neste ato devidamente 

representada por sua diretoria, conforme Ata de Assembléia Geral 

Ordinária em anexo (doc. 01), por seu bastante procurador judicial que 

esta subscreve, conforme procuração anexa (doc. 02), com escritório 

profissional sito à Avenida Independência, n. 2.347, centro, CEP: 

85.950-000, fone: 44-3649-8149, Fax:44-3649-8192, na Cidade de 

Palotina, Estado do Paraná, com endereço eletrônico 

juridico@cvale.com.br, onde recebe suas intimações, vem 

respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 

771 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 4º-A da lei 8.929/1994, 

e demais cominações legais, propor a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, em face de FERNANDES LUIZ PESSATO, brasileiro, 

casado, agricultor, devidamente inscrito no CPF/MF n.° 555.017.451-00, 

com telefone celular (66) 9 9655-1441, podendo ser encontrado na 

Estrada da Michel, KM 28, Zona Rural, na cidade de São José do Rio Claro 

- MT, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos: DOS FATOS: 

1. O Executado firmou com a Exequente, no dia 11/07/2015, um contrato 

de compra e venda de produtos agrícolas n° 241994 (anexo), cujo objeto 

era a entrega pelo Executado nos armazéns da Exeqüente da comarca de 

NOVA MUTUM-MT, impreterivelmente até o dia 28/02/2016, da quantidade 

de 318.000 KG (trezentos e dezoito mil quilos) de soja comercial, safra 

15/16, com as especificações descritas nas Cláusulas Primeira e Segunda 

do aludido instrumento contratual anexo. [...] Diante do exposto, requer-se: 

seja determinada a expedição de mandado para citação, via oficial de 

justiça, em face do(s) Executado(s), nos endereços indicados nesta 

exordial, para que no prazo de 03 (três) dias efetue(m) o pagamento do 

débito no valor de R$ 89.438,81 (oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e 

oito reais e oitenta e um centavos), consoante cálculos atualizados até 

16/01/2017, acrescidos a partir desta data de juros, correção monetária, 

custas processuais, honorários advocatícios conforme item “b” e demais 

cominações legais, sob pena de não o fazendo, lhes serem penhorados 

bens, tantos quantos necessários para garantir a dívida executada, ou no 

prazo de 15 (quinze) dias ofereçam embargos, nos termos de nossa 

legislação vigente. [...] Termos que, pede e espera deferimento.

São José do Rio Claro, 05 de novembro de 2019

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33445 Nr: 1635-17.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Vistos.

A parte exequente postulou a desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa executada e o redirecionamento da execução, vide petição de 

fls. 178, alegando que buscado bens da parte executada, nada foi 

encontrado.

Assim, considerando que a desconsideração não fora postulada na 

exordial, chamo o feito à ordem para determinar o desentranhamento do 

pleito de fls. 173/174 e documentos que o instruiu que deverão ser 

autuados como incidente, conforme dispõe o art. 133 do CPC. 

Comunique-se o distribuidor para as anotações devidas.

Deste modo, nos termos do art. 134, §3º determino a suspensão dos 

presentes autos até o julgamento do incidente.

Formado o incidente, cite-se o sócio ou a pessoa jurídica, para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Indefiro, desde logo, o pedido de citação por edital dos sócios da empresa 

executada, pois o exequente não demonstrou tenha envidado esforços 

visando a localização dos requeridos.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

informar o endereço que os sócios da empresa poderão ser localizados 

e/ou demonstre tenha esgotado os meios visando sua localização.

 Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, tornem-se os autos conclusos.

Translade para o incidente, que deverá ser apensado ao presente feito, 

cópia desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51192 Nr: 335-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 É O RELATÓRIO (artigo 423, inciso II, do Código de Processo 

Penal).Compulsando os autos verifico que fora nomeado às fls. 192, 

defensor dativo, Dr. José Maria Mariano, tão somente para simples ciência 

da decisão que pronunciou o réu. Deste modo, pelos motivos já exarados 

na referida decisão, estendo a nomeação do advogado naquela 

oportunidade indicado, para que atue em favor do réu na Sessão de 

Julgamento abaixo designada e, em todos os atos processuais que se 

fizerem necessário, inclusive em sede recursal, caso necessário. Logo, 

designo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri Popular para o dia 

08/04/2020, às 08h30.Intime-se o acusado, seu defensor, a testemunha 

do Juízo, bem como as tempestivamente indicadas pela acusação e 

defesa para depor em plenário. Por fim, defiro os requerimentos 

formulados pelo Promotor de Justiça nos itens “a” e “b” da manifestação 

de fls. 205/206.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro, 07 de janeiro de 2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81284 Nr: 2096-76.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, ESPOLIO DE 

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANELL, IZELIA 

TICIANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383, WAGNER SILVA RODRIGUES - OAB:208449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem o pagamento das custas e despesas de ingresso da ação.

Decorrido prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado nos autos, tornem-se os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71345 Nr: 1871-90.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES BENETTI, MARIO GOLON, JOSÉ 

THOMÉ PEDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, FRANCISCO 

EURIPEDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO GOLON, Cpf: 28275543934, Rg: 

2.036.247, natural de Acorizal-MT, casado(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ELIO ANTUNES DE CHAVES, [...], e sua esposa GENY 

ZENI DE CHAVES[...], vêm, com o devido respeito, tendo como fundamento 

os artigos 166 e 2.035, ambos do Código Civil, e demais dispositivos e 

legislação pertinentes, propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, C/C PERDAS E 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, com tutela de urgência para imissão de 

posse. em face de [...] 2) MARIO GOLON, brasileiro, casado, portador do 

RG n.2.036.247-PR, e inscrito no CPF n.282.755.439-34, podendo ser 

encontrado na Rua 4-A, n.1588-S, Bairro Vila Alta, Município de Tangará 

da Serra, Estado do Mato Grosso, CEP 58.300.000, com endereço de email 

desconhecido; [...] II – DOS FATOS. Conforme consta nos documentos 

inclusos a presente inicial, o requerente Elio, durante vários anos prestou 

serviços na agricultura para os requeridos (Benetti e Golon), sendo que 

estes sabendo da condição de pessoa humilde e semi-analfabeta dos 

requerentes, se comprometeram e criaram a esperança de que ajudariam 

os Requerentes a conseguir a contemplação de terras através do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), recebendo inclusive 

em 23/10/1992 procuração para “em tese” proceder a concretização da 

prometida terra. Desta forma, desacreditado sobre as possibilidades de 

conseguir terras, em meados de outubro de 2016, o requerente, para sua 

surpresa, recebeu mandado de intimação mediante à carta precatória 

criminal n.0002825-05.2016.8.16.0140, da Comarca de Quedas do 

Iguaçu/PR, da qual lhe foi imputado à prática de crime ambiental, no 

município de Nova Maringá-MT, conjuntamente com termo de interdição de 

propriedade e autuação no valor de RS 1.272.524,27 (um milhão duzentos 
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e setenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e sete 

centavos), sob a acusação de ter praticado desmatamento.

Despacho/Decisão: RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.A tutela de urgência 

deve ser parcialmente deferida, explico.Inicialmente, ante a documentação 

apresentada às fls. 75/80, defiro aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil.Registro que com a entrada em vigor da Lei n.º 

13.105/2015 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulados 

pelo demandante, na verdade, correspondente agora à chamada tutela de 

urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil que contém a 

seguinte redação:Art. 300.A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.§1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la.§2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.§3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.De acordo com o artigo 

transcrito, os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente são: 

a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.Somado aos requisitos acima apresentados para eventual 

deferimento de tutela de urgência aos requerentes consistente na imissão 

na posse é necessário demonstrar também o título de domínio do autor, 

bem como a posse injusta exercida pelo réu, sendo que a comprovação 

de tais requisitos são cumulativos.Quanto ao primeiro requisito, entendo 

que o documento de fls. 33/34 consistente numa procuração pública onde 

os requerentes outorgam poderes gerais e ilimitados a Diogene Verginio 

Benetti e Mario Golon, os contratos de prestação de serviços de fls. 

35/41, demonstrando a existência de relação trabalhista entre o 

requerente e a empreiteira do requerido Diogene Verginio Benetti e as 

cópias das matrículas evidenciam uma probabilidade do direito alegado 

pelos autores.Por outro lado, não vejo demonstrado o perigo de dano e o 

risco ao resultado útil do processo, sendo que “perigo de dano” é a 

probabilidade de um prejuízo ou de um dano a qualquer bem juridicamente 

protegido, ou seja, é uma causa do risco, ao passo que risco é a 

possibilidade de dano. Logo, o “risco ao resultado útil do processo” pode 

ser entendido como sendo a possibilidade de ofensa à busca pelo bem da 

vida em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional.Assim sendo, não vislumbro as hipóteses de perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, a uma porque referido imóvel foi 

alienado desde o ano de 2015, a duas porque os danos que poderiam 

advir de eventual posse ou ato dos requeridos já ocorreu, a saber o crime 

ambiental e a multa milionária, a três pois não há como os requerentes 

sofrerem quaisquer riscos ou perito, considerando que referido imóvel não 

está mais sobre sua propriedade, ademais o próprio lapso temporal em 

que os fatos ocorreram e se perfectibilizaram já não permitiria o 

deferimento total da tutela pleiteada.A imissão na posse deve ser 

indeferida, pois somado aos requisitos acima elencados não está 

comprovada a titularidade do domínio do imóvel pelos requerentes, o que 

se nota facilmente pela sua fala no decorrer da peça inicial, o qual relata 

que só foi ter conhecimento da contemplação do referido imóvel rural pelo 

INCRA 20 (vinte) anos após a sua concessão, bem como o documento de 

fls. 48/51 comprovando que referido imóvel tem como proprietário o 

requerido José Thomé Prediger. Já o requisito da demonstração da posse 

injusta exercida pelos requeridos, em sede de cognição sumária não há 

como analisar a ocorrência de eventual fraude ou simulação, sob pena de 

pré-julgamento do mérito da demanda, até porque existe nos autos 

procuração outorgada pelos requerentes aos requeridos com amplos 

poderes e somente a oitiva da parte contrária e a instrução processual 

vão apontar se de fato houve ou não fraude e simulação, como alegado 

pelos requerentes.De igual modo, não existe fundamento legal para, neste 

momento processual, deferir o arrolamento e bloqueio de bens existentes 

na propriedade em questão e sequer determinar a penhora online de 

titularidade dos requeridos, até porque o arresto liminar das contas dos 

requeridos se mostraria possível apenas se fosse comprovado o intuito 

fraudatório dos requeridos, bem como algum dos defeitos/vícios do 

negócio jurídico, o que até então não restou evidenciado.Insta consignar 

que a mera possibilidade de retirada de valores de contas bancárias ou 

aplicações financeiras subsume-se ao campo das suposições, sendo 

possível a penhora anterior à citação, se demonstrado perigo de dano 

irreparável, o que, contudo, não restou comprovado.Todavia, importante 

consignar que nada impede que após a regular instrução processual a 

medida seja reanalisada e, se demonstrados os requisitos, concedida e 

isso não causará prejuízo às partes.Pelas razões expendidas, INDEFIRO a 

tutela de urgência pretendida.Contudo, visando resguardar eventuais 

direitos dos autores, bem como de terceiros, DETERMINO a expedição de 

ofício ao CRI local para consequente anotação na matrícula do imóvel 

objeto dos autos acerca da existência da presente demanda.Finalmente, 

nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para 

designação de audiência de mediação.CITEM-SE os requeridos e 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a intimação do 

autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo Civil e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil.Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação.Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá os 

requeridos saírem intimados para contestação, no prazo legal, contados 

da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil e em 

caso de não apresentação da defesa, certifique-se.Com a resposta, 

havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o requerente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem 

conclusos para decisão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.São José do Rio Claro – MT, 03 de outubro de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 14 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83232 Nr: 2781-83.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO JOSE ALVES DA CRUZ, Rg: 

2300366, Filiação: Honorina Alves da Cruz, data de nascimento: 

26/10/1972, brasileiro(a), natural de Governador Eugenio Barros-MA, 

convivente, secador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: ANTÔNIO 

JOSÉ ALVES DA CRUZ, vulgo “Negão”, brasileiro, convivente, prancheiro, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 2300366, nascido aos 26/10/1972, 

natural de Governador Eugênio Barros/MA, filho de Alnorina Alves da 

Cruz, com endereço indicado como sendo na Rua Sabrina, s/n, Bairro 

Jardim Tropical, na cidade de Nova Maringá-MT. Pela prática do seguinte 
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fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

03 de novembro de 2018, por volta das 19h00m, nas dependências da 

residência comum do casal, sediada na Rua Sabrina, s/n, Bairro Jardim 

Tropical, na cidade de Nova Maringá-MT, ANTÔNIO JOSÉ ALVES DA CRUZ 

praticou vias de fato contra a companheira/vítima ROSÂNGELA DA SILVA. 

[...] Ante o exposto, incursa está a conduta de Antônio JOSÉ ALVES DA 

CRUZ nas disposições constantes do art. 21, caput, do DL 3688/1941, c/c 

art. 5º, inciso III, DA Lei Federal nº 11.340/2006. [...]

Despacho: PROCESSO: 2781-83.2018.811.0033CÓDIGO: 83232AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉU: ANTÔNIO JOSÉ ALVES DA 

CRUZDECISÃOVisto.Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

ANTÔNIO JOSÉ ALVES DA CRUZ, dando-o como incurso nas sanções 

descritas na peça inicial acusatória.CITE-SE o acusado pessoalmente, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, responda à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando as testemunhas pertinentes, sob pena de preclusão, 

nos termos do art. 396-A do CPP. Se necessário, providencie-se, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal, a citação do(s) réu(s) 

por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.Quando do cumprimento do 

mandado de citação, o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o(s) acusado(s) constituir advogado. Não apresentada à 

resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir 

defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) 

dias.Venham aos autos certidão de antecedentes criminais do(s) 

denunciado(s) desta Comarca.Determino que sejam solicitadas 

informações sobre os antecedentes do(s) acusado(s) no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).Comunique o recebimento desta denúncia ao 

distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem 

como à Delegacia de Polícia local.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 

03 de outubro de 2019.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 15 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89014 Nr: 1976-96.2019.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA VITORINO DE SOUZA, Cpf: 

04185002157, Rg: 2223401-2, Filiação: Olimpia Carvalho Vitorino e Edson 

Luiz Nunes de Souza, data de nascimento: 23/12/1991, brasileiro(a), 

natural de Ouro Preto-RO, casado(a), balconista, Telefone 66 9642 9216. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTMAR a vítima para que tome ciência da decisão abaixo que 

indeferiu as medidas protetivas solicitadas.

Despacho/Decisão: Cuidam os autos de pedido de aplicação de medidas 

protetivas em favor da requerente JESSICA VITORINO DE SOUZA, 

suposta vítima do crime de ameaça e injúria, praticados em situação de 

violência doméstica, em que figura como agressor seu ex-convivente 

JORGE WILLYAN VILELA MAUERMANN.A ofendida compareceu à 

Delegacia de Polícia e declarou ter mantido um relacionamento com o 

suspeito por 11 (onze) anos do qual sobrevieram 3 (três) filhos que estão 

sob seus cuidados atualmente. Asseverou estarem separados há cerca 

um mês, ressaltando que o suspeito é extremamente ciumento e não 

aceita a separação. Diante da negativa dela em reatar o relacionamento, 

vem dele recebendo ofensas verbais e ameaças de agressões físicas 

acaso a encontre com outras pessoas. Em razão da apresentação, por 

um amigo em comum, de uma foto do suspeito portando um revólver, teme 

por sua vida e requer as medidas protetivas pertinentes. É o relatório. 

Decido.De início, cumpre anotar que entre todos os tipos de violência 

existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma 

das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local acolhedor e de 

conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de perigo contínuo que 

resulta num estado de medo e ansiedade permanentes.As medidas 

restritivas previstas na Lei Maria da Penha, de um lado implicam reserva 

ao direito de ir e vir do suposto agressor e, de outro, configura-se em 

instrumento posto à disposição da vítima de violência doméstica, pelo 

legislador, para garantir sua incolumidade física e moral.Trata-se, no 

entanto, de medida de caráter provisório e subsidiário que, caso deferida, 

persistirá até a decisão final da lide principal, quando então a situação de 

violência será solucionada.Por esse motivo, o que se espera daquele que 

tem um direito ameaçado é o oferecimento de representação criminal, pois 

os provimentos cautelares não podem perdurar por tempo 

indeterminado.Antônio Scarance Fernandes sustenta serem as medidas 

protetivas: “providências urgentes, com as quais se busca evitar que a 

decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, 

evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, 

consistente em uma prestação jurisdicional justa”. (Processo penal 

constitucional, 4a ed., São Paulo: RT, 2005, p. 311.).No mesmo sentido:As 

medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza 

cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais 

medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. (TJMG - Ap. 

Criminal 1.0024.11.049149-5/001 - Rel. Des. Adilson Lamounier - 

01.06.2012)Tendo as medidas protetivas caráter eminentemente cautelar, 

não ajuizada ação principal, seja ela cível ou criminal, extingue-se o 

processo sem o julgamento do mérito, em face da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por 

conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor. (TJMG - 

Ap. Criminal 1.0024.10.775514-2/001 - Rel. Des. Antônio Armando dos 

Anjos - 24.02.2012).Na hipótese dos autos, a suposta vítima, voluntária e 

conscientemente, não quis exercer o seu direito de representação, 

conforme consignou expressamente no depoimento na delegacia de 

polícia.Nessas circunstâncias não pode subsistir a pretensão de 

imposição das medidas protetivas porque a não representação contra o 

suposto agressor inviabiliza a intervenção penal, pois cessada a 

possibilidade de instauração de um processo.Todavia, nada impede que 

ela, em face de uma conduta efetivamente agressiva por parte do 

suspeito, requeira novamente a aplicação de medidas protetivas de 

urgência.Como se sabe, todo processo cautelar só se pode formar 

mediante provocação daquele que vê seu direito lesado ou ameaçado de 

lesão, não cabendo ao Poder Judiciário deferir ou instaurar medidas sem 

que haja interesse expresso da parte interessada. Com estas 

considerações, INDEFIRO o requerimento de aplicação de medidas 

protetivas em favor da ofendida.Todavia, esclareço que isso não impede a 

ofendida de valer-se de procedimento judicial apropriado para 

eventualmente pleitear medidas acautelatórias e até a punição do suspeito, 

caso entenda que estão presentes os requisitos exigidos para 

tanto.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 16 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30473 Nr: 1228-45.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DESBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES TEIXEIRA, FATIMA MARIA DA 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATANAYNE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:23426/O, RAUL CAJU CARDOSO - OAB:24575/O

 Visto.A parte exequente informa às f. 118/119 que pretende adjudicar o 

bem penhora pelo valor da avaliação.Noutro prisma, o executado atualizou 

o valor definido no laudo de avaliação seguindo os parâmetros de 

atualização monetária pugnando pela homologação da atualização do 

valor, fls. 137/139. Toda via o pedido não comporta deferimento, 

porquanto que a avaliação ainda é recente, 27/04/2018, em se tratando de 

bem imóvel, o qual não possui valorização periódica conforme os índices 

monetários, bem como não é caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 

873 do CPC, vejamos o entendimento jurisprudencial:[...] Assim, indefiro o 

pedido de homologação da atualização do avaliação do imóvel, tendo em 

vista a ausência de elementos que evidencie a valoração superveniente 

do imóvel, a qual não segue os índices de atualização monetária conforme 

requerido pelo executado, mas sim aos índices do mercado imobiliário.Por 

outro lado, defiro o pedido de adjudicação formulado pela parte e 

expressamente aceito pelo executado, vez que o artigo 876 do CPC prevê 

que é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, 

requerer que lhe seja adjudicado o bem penhorado.Lavre-se o respectivo 

auto de adjudicação, com a assinatura pelo gestor, pelo juiz e pelo 

adjudicante e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a respectiva 

carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante, se bem 

móvel, nos termos do art. 877, parágrafo primeiro, CPC.Expeça-se a 

respectiva carta com observância dos requisitos exigidos pelo art. 877, do 

CPC. Atualizado o débito, subtraia o valor da avaliação do bem adjudicado 

que deverá ser devidamente atualizado também.Cumprido o acima 

exposto, nos termos do artigo 876, parágrafo quarto, II do CPC, a 

execução deverá prosseguir quanto ao saldo remanescente. Expeça-se 

novo mandado de penhora e avaliação pelo valor do saldo restante, 

intimando-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 2408-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA, JOAO 

CARLOS SEHN, JOSUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o retorno da carta precatória devidamente cumprida e o 

decurso do prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos 

monitórios, conforme certidão de fl. 121, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito à satisfação de seu crédito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20424 Nr: 273-19.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARQUES, ANA MARIA MARQUES 

RODRIGUES, ADILSON MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 226 e decisão de f. 220, extingo o feito, 

por satisfação, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29708 Nr: 455-97.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AURORA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL promovida 

pelo MARIA DE AURORA COUTINHO em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 166 a parte autora informou o interesse na desistência da ação, 

acerca do qual restou seu patrono cientificado por meio da petição de fl. 

168 deixando de exteriorizar qualquer discordância.

O executado, devidamente intimado (fl. 169-verso), quedou-se inerte 

quanto ao pleito.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81686 Nr: 2269-03.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 PROCESSO Nº: 2269-03.2018.811.0033

CÓDIGO: 81686

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: VALMIR COSTA

DESPACHO

Visto,

O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 
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decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020 às 

13h15.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

São José do Rio Claro-MT, 13 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82136 Nr: 2399-90.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 PROCESSO Nº: 2399-90.2018.811.0033

CÓDIGO: 82136

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: DJALMA APARECIDO DE OLIVEIRA

DESPACHO

Visto.

O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020, às 

13h00.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

São José do Rio Claro-MT, 13 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 86875 Nr: 1054-55.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 PROCESSO Nº: 1054-55.2019.811.0033

CÓDIGO: 86875

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA

DESPACHO

Visto.

O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020, às 

13h30.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

São José do Rio Claro-MT, 13 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53360 Nr: 2829-18.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DESANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Havendo composição amigável informada às f. 121/124, HOMOLOGO o 

acordo firmado e defiro o pedido de suspensão do feito, inicialmente, pelo 

prazo de 6 (seis) meses, já que a norma prevista no artigo 313, parágrafo 

quarto do CPC veda o sobrestamento por período superior, senão 

vejamos:

 Art. 313, § 400 prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 

1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista 

no inciso II.

Encerrado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, informando se pretende a extinção dos autos 

para formação de título executivo judicial, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53405 Nr: 2881-14.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERST ZANDONA, EDER ABLAIR 

ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ DE MELLO - 

OAB:6848/MT

 Vistos.

A parte executada ainda não foi intimada acerca do bloqueio on line, via 
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RENAJUD de seus veículos. Assim, inviável a incidência da aplicação de 

multa, conforme postulado pela exequente às fls. 176/178, item 1, razão 

pela qual indefiro referido pleito, vez que inicialmente fora determinada a 

intimação pessoal do executado para informar a localização dos bens, 

conforme decisão de fl. 146.

Todavia, considerando que os executados possuem advogado constituído 

nos autos, determino que a intimação deles para indicar a localização dos 

veículos descritos no extrato de fl. 42, nos termos da decisão de fl. 146, 

se dê por meio de seu patrono. Certifique-se.

De outro lado, verifico que o pedido inserto no item 2 da petição 

supramencionada resta superado, visto que já realizado o bloqueio de 

circulação dos veículos, conforme se vê no extrato de fl. 142.

Quanto a pretendida inclusão do nome do devedor nos cadastros de 

inadimplentes consigno que o exequente pode, por conta própria, se 

entender necessário, proceder à inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito ou utilizar-se de outros meios semelhantes, independente de 

intervenção judicial. Assim, indefiro, por ora, a inclusão do nome do 

devedor nos cadastros de inadimplente (SERASAJUD).

Defiro, o pedido constante no item 4 da petição de fl. 176/178. Logo, 

expeça-se carta precatória à Comarca de Curitiba/PR, visando seja 

realizada a penhora e remoção dos veículos descritos no extrato de fl. 

142.

Sem prejuízo, intime-se parte exequente para apresentar o endereço do 

executado Eder Ablair Zandoná no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28867 Nr: 2746-07.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA SILVESTRE DA SILVA, GABRIELA SILVESTRE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

PEDRO MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO MT - OAB:

 Visto,

Intime-se a parte recorrida para apresentação das contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no § 1.º 

do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 666 Nr: 140-60.1997.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENÂNCIO, EURICO VENÂNCIO, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, MARIA JOSEFA SANCHES 

IZIDORO SILVA, SÔNIA APARECIDA VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO todos os pedidos de fls. 91/93, formulado pela parte credora.

Em análise aos autos pode-se verificar que houve o esgotamento dos 

meios tradicionais de satisfação do crédito, o que, por si só, não significa 

que os executados estejam ocultando eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possuem bens para liquidar a dívida executada.

O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, 

em sendo admitido, serviria mais como um meio de punição pela 

insuficiência patrimonial do que propriamente coerção para pagamento do 

débito, distorcendo a finalidade da norma, que tem como objetivo criar 

mecanismos para evitar condutas furtivas, friso, daqueles que possuem 

possibilidade de pagar, porém ocultam seu patrimônio.

Quanto à suspensão dos cartões de crédito, não consta nos autos prova 

de que os devedores sejam titulares de cartões de créditos nacionais e/ou 

internacionais a legitimar o cancelamento. Ademais, por entender ser 

medida atípica inadequada ao fim pretendido pelo credor (satisfação da 

execução), soando mais como forma de sanção, incompatível com o poder 

geral de cautela do juiz (art. 139, IV, do CPC).

Por fim, quanto ao pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros 

de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, entendo que constitui 

uma faculdade do Julgador para situações especiais. No caso dos autos, 

o exequente pode, por conta própria, se entender necessário, proceder à 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou utilizar-se de outros meios 

semelhantes, independente de intervenção judicial. Assim, indefiro, por 

ora, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplente 

(SERASAJUD).

Intime-se o Exequente sobre o teor desta decisão e para, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, dar regular prosseguimento ao 

feito, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 89803 Nr: 2367-51.2019.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO AMANCIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDE CORREIA 

BARROS - OAB:11672/AL

 PROCESSO Nº: 2367-51.2019.811.0033

CÓDIGO: 89803

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU: SEBASTIÃO AMÂNCIO BARBOSA

DESPACHO

Vistos.

 Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil ou 222 do Código de Processo Penal, determino o 

cumprimento do descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 10/02/2020, às 13h00.

 Com o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as homenagens de estilo.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

São José do Rio Claro, 14 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30757 Nr: 1512-53.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ 

CARLOS TICIANELL, VALMIR SCHREINER MARAN, IZELIA TICIANELI, 

LAURO VENITIOS GHIGGI, JOÃO ALEXANDRE GEBARA, ESPOLIO DE 

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, PEDRO COELHO PORTILHO E OUTRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT

 Vistos.Trata-se de pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e 

exclusão do polo passivo da presente demanda formulado por VALMIR 

SCHREINER MARAN às fls. 84 arguindo sua retirada do quadro societário 

da empresa executada há mais de 28 anos.Analiso.[...] Assim, a 

existência, ou não, do nome do responsável legal, no título executivo, terá 

relevância para a fixação do ônus da prova. No caso de estar inscrito 

aquele nome, existe a presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da 

responsabilidade tributária.Em outros casos, de ausência de indicação do 

nome do responsável legal, no título executivo, apenas será certa a 

responsabilidade dos sócios, pelos débitos ficais relativos a sua 

administração, se ficar provado que agiram com dolo ou fraude e que sua 

conduta gerou para a sociedade dificuldades a ponto desta não suportar a 

cobrança fiscal.Analisando os documentos trazidos pela parte verifico 

que o requerente retirou-se da sociedade em outubro de 1990, consoante 

demonstra a certidão da junta comercial do Estado de Mato Grosso de fl. 

86-verso. Ademais, constam juntadas aos autos certidão dos atuais 

sócios e dos antigos sócios da empresa executada, bem como certidão 

específica informando a data das alterações contratuais, sendo 

certificado, ainda, a data que os sócios fizeram parte da empresa (fls. 

85/87), me fazendo concluir que, de fato, o requerente não tem nenhuma 

responsabilidade sobre os débitos fiscais da empresa, eis que se retirou 

do quadro societário desta, 15 (quinze) anos antes da ocorrência do fato 

gerador.Logo, vislumbro a ilegitimidade passiva do requerente VALMIR 

SCHREINER MARAN.À luz dos argumentos acima expostos ACOLHO o 

presente pedido como exceção de pré-executividade para RECONHECER 

A ILEGITIMIDADE PASSIVA de VALMIR SCHREINER MARAN, com relação 

aos débitos que se executa nos presentes autos.Exclua-se o nome do 

requerente da capa dos autos.Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

83.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30951 Nr: 1706-53.2011.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JHANYLEYNE FURLAN SORTI - OAB:23741/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANDRO LEITE DA SILVA, Rg: 

0661565-1, Filiação: Isaura Nunes dos Santos e Manoel Leite da Silva, 

data de nascimento: 15/04/1966, brasileiro(a), natural de Monte Azul-MG, 

solteiro(a), mecanico e prancheiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR o réu para que compareça à sessão de julgamento do 

tribunal do júri a ser realizada no dia 22/04/2020 às 08:30 horas, no 

edifício do fórum situado no endereço abaixo.

Despacho/Decisão: PROCESSO Nº: 1706-53.2011.811.0033CÓDIGO: 

30951AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ELIANDRO LEITE DA 

SILVADESPACHOVisto.Defiro pedido ministerial de fls. 253/255.Seja o réu 

intimado, por edital, a comparecer a Sessão de Julgamento que desde logo 

designo para o dia 22/04/2020, às 08h30.Intimem-se as testemunhas, os 

jurados e a defesa. Cientifique o Ministério Público.São José do Rio 

Claro-MT, 13 de janeiro de 2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 15 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50904 Nr: 2904-91.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que restou frutífera a consulta dos bens 

existentes no CNPJ da executada.

Com efeito, determino seja feita a penhora por termo nos autos, conforme 

disposto no artigo 838, do Código de Processo Civil.

Após, expeça-se mandado de avaliação, intimando as partes para se 

manifestarem no prazo legal.

Ademais, considerando o interesse do exequente na adjudicação do bem, 

intime-se a executada para que se manifeste no termos do art.876, §1º, 

CPC.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que informe o valor atualizado 

do débito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29325 Nr: 74-89.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES DE ARAUJO, ROBSON 

RODRIGUES ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES ARAÚJO, REGIANE RODRIGUES 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 determino a produção da prova pericial.

Para a realização da perícia, nomeio o medico perito atuante a ser 

certificado pela Secretaria, que deverá apresentar o laudo, em 30 dias, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o (a) Requerente sofre de alguma doença?;

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) Essa doença a impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o perito responder 

aos quesitos apresentados pelas partes.

Intimem-se as partes para apresentar quesitos ou indicar assistente 

técnico, no prazo de 5 (cinco) dias.

O perito judicial deverá informar o Juízo e as partes, com antecedência, 

acerca da data de realização da perícia (artigo 431-A, CPC).

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

em 5 (cinco) dias.

Fixo os honorários periciais em R$ 500,00, cujo pagamento será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados.

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Cuiabá, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação de 

pagamento, informando o nome da Comarca e todos os dados 

necessários à efetivação do depósito, discriminando-se o tipo de perícia 

realizada.

Fixo o prazo de 20 dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 433 

do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2618 de 2710



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53748 Nr: 3320-25.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias 

e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2260 Nr: 301-65.2000.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Visto.

Sobre os embargos de declaração com efeitos infringentes, f. 545/461, 

intime-se a parte Exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias 

e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26611 Nr: 485-69.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS 

CANOVA, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A, FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RIUSDELAR LOPES 

PEREIRA - OAB:12652/MT

 Visto.

Para homologação do acordo informado às f. 180/185, intime-se a parte 

exequente para que junte aos autos a matrícula atualizada do imóvel que 

pretende recair a penhora informada na cláusula nona do negócio jurídico 

celebrado, no prazo de 10 (dez) dias e, após, voltem para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1771-82.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO LACHOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, JÁDER 

FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:OAB/MT 12.99, MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Visto.

Nos termos do artigo 916, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para manifestação sobre proposta de 

parcelamento do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob vista ao 

Executado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88575 Nr: 1811-49.2019.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPDTDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 2129-32.2019.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CESAAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO CESAAR FERREIRA DA SILVA, 

Cpf: 07206274609, Rg: 008279300156, Filiação: Leonidia Narciso, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o agressor para que tome ciência das medidas 

protetivas deferidas em seu desfavor, nos termos transcritos abaixo.

Despacho/Decisão: Vistos.Cuidam os autos de pedido de aplicação de 
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medidas protetivas em favor da requerente ANGELINA MARIA VIEIRA, 

suposta vítima dos crime de ameaça e lesão corporal, praticado em 

situação de violência doméstica, em que figura como agressor seu 

convivente GILBERTO SILVA ESPÍRITO SANTO.A ofendida compareceu a 

Delegacia de Polícia e informou que convive há cerca de 08 anos com o 

agressor, sendo que a relação de ambos sempre foi conturbada, já que 

ele há constante a ameaça e agride fisicamente. Na data de ontem, 07 de 

outubro de 2018, após fazer ingestão de grande quantidade de bebida 

alcoólica, o indiciado, durante uma discussão, depois de agredir 

fiscamente a vítma com socos, se apoderou de uma arma branca, tipo 

faca, e tentou desferir um golpe em no peito da vítima, quando, então, ela 

conseguiu colocar a mão na frente, lesionando-a. Exposto, ainda, que a 

irmã da vítima, ao ver a agressão, interveio, momento que foi atinginda com 

um golpe de faca na região do braço. É o relatório. Decido.De início, 

cumpre anotar que entre todos os tipos de violência existentes contra a 

mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma das mais cruéis e 

perversas. O lar, identificado como local acolhedor e de conforto passa a 

ser, nestes casos, um ambiente de perigo contínuo que resulta num 

estado de medo e ansiedade permanentes.No caso em estudo, está 

configurada a situação de iminente risco de violência decorrente da 

relação amorosa que existiu entre a ofendida e o requerido. Portanto, 

presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a tutela judicial 

no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a concretização 

destes riscos.Ademais, é importante frisar que a palavra da vítima em 

crimes cometidos no âmbito doméstico é de suma importância, já que, em 

regra, as violências ocorrem, na maioria das vezes, dentro do próprio 

âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste sentido a 

jurisprudência:PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS 

PROTETIVAS ESTIPULADAS PELA LEI N. 11.340/2006 ("LEI MARIA DA 

PENHA"). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS 

DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. DENEGAÇÃO. 1. Sendo 

demonstradas a necessidade e a razoabilidade das determinações da 

autoridade coatora, que visaram à proteção de mulher contra a prática de 

violência moral e psicológica por parte do paciente, devem elas ser 

mantidas. 2. Não constitui constrangimento ilegal o deferimento de medidas 

protetivas apoiadas em fatos que denunciam conduta ameaçadora do 

marido contra a mulher. 3. Ordem de habeas corpus denegada (TJMA - 

Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo Número: 226672007 - 

Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA - 

Data de Publicação: 11/02/2008).APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. As lesões corporais praticadas no âmbito familiar são, 

na maioria das vezes, realizadas às escuras, sem a presença de 

testemunhas. Daí ser relevante, neste tipo de delito, a palavra da vítima, 

não sendo imprescindível que existam testemunhas presenciais. (TJMG, 1ª 

Câmara Criminal, Apelação n.º 1.0382.05.051316-9/001, Relatora: 

Desembargadora Márcia Milanez; j. 18.03.2008). Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340, de 

07.08.06), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de medidas de 

proteção à ofendida, o deferimento da imposição das medidas é de rigor, 

no intuito de resguardar a integridade física e psíquica da requerente.À 

vista do exposto, nos termos do art. 22 da denominada Lei Maria da Penha 

(Lei n.º 11.340/2006) concedo à ofendida as das medidas postuladas:1. 

Afastamento do suspeito/agressor do lar/domicílio de convivência; 2. 

Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre as quais: 

a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das testemunhas, 

mantendo limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros;b) ter 

qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação;c) frequentar determinados lugares, 

quais sejam: a residência da requerente e casa de seus familiares a fim de 

preservar-lhe a integridade física e psicológica;No entanto, não merecem 

acolhimento as medidas protetivas de urgência:a)prestação de alimentos 

provisionais ou provisórios de dois salários mínimos não têm como ser 

atendidos por enquanto. Sem prova alguma da necessidade deles por esta 

e nem ao menos da existência dos filhos, pelo menos nessa parca 

instrução da medida representada, uma falha que impede o benefício. A 

necessidade dos alimentos, como a capacidade do obrigado, são 

condições que devem ser demonstradas, sob pena de compelir alguém a 

algo que nem ao menos possa ser responsabilizado. Ainda mais sobra o 

caminho dos alimentos propriamente ditos, que a ofendida e sua filha 

podem e devem trilhar, caso necessário. Inviável, pois, nesta sede e com 

estes elementos, atender a representação neste item; b) outras medidas 

de ordem acautelatória, uma vez não demonstrada quais seriam referidas 

medidas; c) a recondução da ofendida ao seu domicílio de origem, não se 

mostra necessária, tendo em vista que inexistem informes de que ela 

tenha saído de sua residência em virtude das ameaças e/ou agressões 

perpetradas pelo representando; d) separação de corpos, já que sequer 

eram casados, mas conviveram pelo lapso de 08 (oito) anos; e) restituição 

de bens indevidamente substraídos pelo agresso à ofendida, já que 

sequer há informes acerca de qualquer bem que tenha sido afanado pelo 

indiciado; ef) estabelecimento de caução provisória mediante depósito 

judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da violência doméstica 

sofrida, considerando o fato de que não consta nos autos prova de 

eventual perdas e danos, o que também pode ser apuração por ação 

competente, nas vias ordinárias.Intime-se a requerente pessoalmente 

desta decisão, cientificando-a, ainda, de que caso o requerido descumpra 

qualquer das medidas acima impostas, deverá a autora imediatamente 

procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção 

das medidas pertinentes.Intime-se o requerido pessoalmente, 

cientificando-o de que o descumprimento de qualquer dessas medidas 

ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 20 da Lei n.º 

11.340, de 07.08.06). Caso não seja encontrado, proceda sua intimação 

por edital.Ciência a Autoridade Policial e ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 16 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66830 Nr: 2757-26.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GOMES BARRETO - 

OAB:OAB 25614

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO, 

Cpf: 06306613161, Rg: 2986418-6, Filiação: Alessandra Duarte Ferreira e 

Valdinei Soares Barbalho, data de nascimento: 11/06/1997, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado 

na denúncia, o que faço para CONDENAR BRUNO DUARTE FERREIRA 

BARBALHO, às penas do art. 12, caput, da Lei Federal n.º 10.826/2003.De 

outro lado, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado BRUNO DUARTE 

FERREIRA BARBALHO em relação ao crime descrito no art. 28, caput, da 

Lei n.º 11.343/2006, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no art. 107, inciso IV do 

Código Penal e art. 30 da Lei n.º 11.343/2006.Dosimetria: A pena in 

abstrato prevista para o crime descrito no art. 12, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos.Assim, 

atenta as diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da 

pena.1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):O réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie, não se revestindo o fato de 

reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo; Os 

antecedentes do agente que não tenham decisão judicial definitiva 

condenatória não devem ser considerados nesta senda, em virtude do 

princípio constitucional da presunção do estado de inocência, a teor do 

verbete n.° 444 da Súmula do STJ, do seguinte jaez: “É vedada a utilização 
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de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a 

pena-base”. Aliás, também não serão levados em conta, mesmo havendo 

sentença condenatória transitada em julgado, se simultaneamente forem 

computados como reincidência, na fase adiante, nos termos do verbete 

n.º 241 da Súmula do mesmo STJ, assim sintetizada: “A reincidência penal 

não pode ser considerada como circunstância agravante e, 

simultaneamente, como circunstância judicial”; nada foi apurado quanto a 

sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime e as 

quanto às circunstâncias não há nada a valorar; as consequências são 

próprias do tipo penal em estudo; o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática do crime.Sopesadas essas circunstâncias 

judiciais objetivas e subjetivas, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou 

seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.2ª Fase 

(circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, 

CP):Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 

65, I e III, “d” do Código Penal), mas inviável sua incidência porque a pena 

base foi fixada no mínimo legal, inteligência da súmula 231 STJ (“A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”).Não vislumbradas circunstâncias 

atenuantes outras ou agravantes.Remanesce sanção de 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multas3ª Fase (causas de diminuição e de 

aumento de pena):Por sua vez, porque inexistentes causas de diminuição 

e/ou de aumento de pena, FICA O RÉU CONDENADO DEFINITIVAMENTE a 

pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multas.Cada dia-multa 

terá a exata proporção 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 

época dos fatos, tudo corrigido monetariamente até o efetivo pagamento 

pela variação mensal do INPC, indexador nacional similar aos indexadores 

gerais que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda pátria.Regime de 

Pena:Em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal, deverá o réu cumprir a pena em regime aberto.Benefícios Legais 

(Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena):Considerando o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos nos incisos e parágrafos do 

artigo 44, do Código Penal – pena privativa de liberdade não superior a 04 

(quatro) anos, não ter sido o crime cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, não ser o réu reincidente em crime doloso e 

circunstâncias judiciais favoráveis – substituo a pena privativa de 

liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, cujo 

valor e destinação serão definidos pelo Juízo das Execuções Penais.Deixo 

de aplicar a substituição condicional da pena, presente a regra inserta no 

inciso III do artigo 77 do Código Penal.Manutenção ou Imposição de Prisão 

Preventiva ou outra Medida Cautelar:Deixo de impor prisão preventiva ou 

outra medida cautelar, porquanto, para além de o réu ter respondido solto 

a todo o procedimento penal, não se encontram presentes os motivos 

autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem 

pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se 

considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta ao acusado e o 

regime inicial de cumprimento da pena.Valor Mínimo para Reparação dos 

Danos (CPP, art. 387, IV):Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do 

Código de Processo Penal, considerada a ausência de comprovado 

prejuízo (material ou moral) sofrido pela ofendida, bem como a ausência de 

pedido explícito nesse sentido.Custas e Despesas Processuais e 

Honorários Advocatícios:Deixo de condenar o réu no pagamento das 

custas e das despesas processuais, por ser pobre na acepção legal, 

tanto que foi assistido pela Defensor Dativo.Em razão da nomeação do 

advogado dativo, Dr. Bruno GomesBarreto (fl. 97), condeno o Estado de 

Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 01 

(uma) URH, que hodiernamente perfaz a monta de R$ 928,51, em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

0 9 6 / 2 0 0 7 - O A B / M T ) ,  n o s  t e r m o s  d o  P r o v i m e n t o  n º . 

09/2007-CGJ.Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor 

nomeado.Dos bens e objetos apreendidos:Quanto às armas de fogo e às 

munições, instrumentos do crime, consoante auto de apreensão de fls. 16 

determino sejam encaminhadas à unidade do Exército mais próxima para 

fins de destruição e/ou reaproveitamento, posto que sem nenhum informe 

de sua regularidade, atinente à sua procedência, posse ou porte. Forte 

nos arts. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e art. 25 da Lei n.° 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Determino a incineração da 

porção de substância entorpecente apreendida, conforme determina o art. 

72 da Lei de Drogas.Determino a destruição das baterias de 150 amperes 

(fl. 16), com adoção das cautelas legais, mediante termo nos autos, vez 

que sem qualquer valor comercial (certidão de fl. 73) e, ainda, não 

demonstrada a propriedade. Intime-se pessoalmente o réu, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça indagar se o réu deseja ou não recorrer da sentença. 

Expressado o desejo de fazê-lo, o meirinho reduzirá a termo sua 

manifestação. Expeça-se, juntamente com o mandado de intimação, termo 

de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a intenção ou 

não de recorrer da sentença condenatória (art. 1.421, parágrafo único, 

CNGC).Cientifique-se o Ministério Público e o defensor dativo do 

réu.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e expeça-se 

a competente Guia de execução penal, visando o cumprimento da pena no 

regime estipulado, lembrando-se ainda da detração penal a ser completada 

no necessário cálculo da pena, com os interstícios legais, nos termos do 

art. 42 do Código Penal, além de eventual unificação a cargo do juízo da 

execução.Apesar de automático, verificada a preclusão recursal, calha 

frisar, suspensos restarão os direitos políticos do apenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação. Art. 15, inciso III, da Constituição 

Federal.Depois de esgotadas as vias recursais, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados, averbe-se no cartório distribuidor e 

comunique-se aos institutos de identificação nacional e estadual, à Depol 

originária do inquérito policial e à Justiça Eleitoral.Enfim, vencidas as 

etapas do trâmite processual e cumpridas as diligências retro expendidas, 

com as anotações e baixas devidas, arquivem-se estes autos 

cognitivos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOAO GABRIEL VINHAL 

LOURENÇO, digitei.

São José do Rio Claro, 16 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69975 Nr: 1101-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBOSA CAMELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista que o endereço apontado na inicial e na petição de f. 104 

NÃO se encontra cadastrado no link de arrecadação do sítio eletrônico do 

TJMT, bem como ser desconhecido pelos Oficiais de Justiça da Comarca, 

INTIMO o exequente para indicar precisamente o endereço e a 

quilometragem a ser percorrida até o imóvel em questão, para que o setor 

responsável - Central de Mandados - realize o cadastro do endereço e 

possibilite a expedição e arrecadação da guia de diligência. Outrossim, 

informo que o Douto Advogado poderá entrar em contato com o setor 

responsável - Central de Mandados - para sanar eventuais dúvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80145 Nr: 1614-31.2018.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que no prazo legal providencie o pagamento da 
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diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante 

guia a ser expedida no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24241 Nr: 1479-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC, JBDS, MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12283/MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição de f. 181/182, 

em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67563 Nr: 3140-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDA GOMES DA SILVA BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CESAR ZARDO - 

OAB:26669/O

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 70 no sentido de que a parte autora 

quitou integralmente o débito objeto da ação resultado do acordo 

celebrado, extingo o feito, por satisfação, nos termos do artigo 26, da Lei 

6.830/80:

 Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71360 Nr: 1882-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO AMERCI FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898, FERNANDA SOUZA DUTRA - OAB:15503

 Visto.

Defiro o pedido de f. 148.

Intime-se a parte executada para que indique bens passíveis de penhora e 

sua localização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

sanção prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil.

Com a informação, intime-se a parte exequente para manifestação, em 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8382 Nr: 170-51.2004.811.0033

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPACHO MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 CERTIDÃO

 Intimo o nobre advogado da parte solicitante para que tome ciência acerca 

da disponibilização dos autos em secretaria, haja vista o requerimento de 

desarquivamento para extração de cópias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 2569-77.2009.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE, ALESSANDRA 

SVERSUT BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Edivino Luft - 

OAB:oab/mt 13.265, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida às fls. 164v, e sobre o AR recebido por 

terceiro às fls. 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 894-11.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. OLLER -DRIKA CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53026 Nr: 2452-47.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÁVIO JOSÉ DA SILVA, GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA BATISTA SERGIO, MARLENE DE 

LIMA, VALDENORA TEIXEIRA LIMA PADILHA, MARIA JOSE LIMA DOS 

SANTOS, MARIA DE LURDES ALVES, VALDILEI TEIXEIRA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS PINCERATO FONTES DE 

ALMEIDA - OAB:22303/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, MARIANA 

DOCKHORN - OAB:MT 22677/0

 Visto.

Tendo em vista a composição firmada, HOMOLOGO o acordo e extingo o 

presente processo, bem como o incidental apenso, Códigos 53026 e 

71555, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Procedi, nesta data, à retirada da constrição existente (f. 94, f. 99) sobre 

os veículos informados às f. 113, conforme documento anexo.

Custas pela parte Executada.

Honorários Advocatícios, conforme acordado (alínea “g”, f. 113).

Traslade-se cópia desta aos autos apensos.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se ambos os feitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62453 Nr: 349-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEDRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Visto, ...Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração para 

o fim de declarar a sentença de f. 102/104, nos seguintes termos:Havendo 

atuação de Advogada Dativa – Dra. Vania Conceição do Nascimento, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, no valor de 2URH, com fundamento no item 3.1 da Resolução 

096/2007 (tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do 

Brasil).Transitada em julgado, expeça-se o necessário.No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença 

proferida.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63935 Nr: 1115-18.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por 

LENI PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO/MT.[...]. É o relato do essencial. Fundamento e decido.No que 

tange à alegada prescrição da pretensão de reaver diferenças salariais 

oriundas da conversão para URV, restou expressamente decidido no 

julgamento da apelação, como se infere às fls. 261/271. Logo, não cabe 

rediscussão acerca da matéria.Não havendo possibilidade de mensurar, 

de plano, o valor a ser liquidado, necessário se faz a designação de 

perícia contábil para aferir o quantum debeatur. Desta feita, para regular 

equacionamento do litígio e diante da complexidade da causa, impõe-se a 

realização de perícia técnica contábil, razão pela qual nomeio como Perito 

o Sr. ALDO NUSS, Perito Contábil, com endereço na Rua Campo Erê, nº 

387 E, Pioneiro, na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, telefone (65) 

99646 2728, e-mail nussaldo@gmail.com, para realização da perícia, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização 

dos trabalhos com apresentação do relatório final no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis.[...].Intime-se, as partes para, no prazo de 15 dias, formularem 

quesitos e indicarem assistentes técnicos, caso queiram.Após, intime-se o 

perito para, aceitando o encargo, dê início aos trabalhos periciais, cujo 

laudo, deverá aporta-se ao feito no prazo de 30 dias úteis. Advirta-se o 

perito a cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso. Cientifique-o do dever de 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.Com o aporte do laudo, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem sobre o laudo pericial 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23204 Nr: 443-54.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, 

NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:39880/PR

 Visto.

Considerando que não vislumbro nenhum óbice à data sugerida para a 

realização do leilão eletrônico (fl. 243) MANTENHO as datas e horários 

sugeridos pelos leiloeiros e, na oportunidade, determino a intimação das 

partes acerca da realização do leilão devendo, para tanto, cumprir em sua 

integralidade o teor da decisão de fls. 239/240.

 Notifiquem-se os leiloeiros.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50558 Nr: 2425-98.2012.811.0033

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN LEME TELLES, MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO GODOY, ESPOLIO DE 

HELY SERGIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da certidão de fl. 108 dos apensos autos nº. 

894-50.2007.811.0033- Cód. 19117, manifestem-se as partes no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.
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Cumpra-se expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52424 Nr: 1713-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELON ALVES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERTON MARCOS TAVARES 

COLEHO - OAB:6922/TO, NÁDIA LICE CARVALHO - OAB:10680/MA

 PROCESSO Nº: 1713-74.2013.811.0033

CÓDIGO: 52424

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: SUELON ALVES DA MOTA

DESPACHO

Visto.

Visando a inquirição das testemunhas que ainda não foram ouvidas, 

designo audiência instrutória em continuação para o dia 14/05/2020, às 

14h00.

Intimem-se os advogados constituídos a fim de que compareçam no ato, 

sob pena de eventual ausência ser comunicada a OAB.

No mais, intimem-se as testemunhas. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Providencie-se o necessário.

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22440 Nr: 2304-12.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 Visto.

Para análise do pedido de f. 173, intime-se a parte Exequente para juntar 

aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62456 Nr: 352-17.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPB, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 81, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, informando eventual 

interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63331 Nr: 790-43.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, informe o banco a que se 

refere a conta apresentada às fls. 151, para a expedição de alvará, nos 

termos da decisão de fls. 152.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000881-14.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (REQUERIDO)

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Vistos etc. 1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) 

Intime-se o exequente, através de seu advogado, via DJe, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do laudo de avaliação de Id. 

27222396. b) Intime-se a executada Silvane Bortoluzzi Pizzolato, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo de avaliação de Id. 27222396. c) Decorridos os prazos, intime-se, 

via DJe, o patrono do credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

regular prosseguimento ao feito. 2. Cumpridas essas providências, 

conclusos. São José do Rio Claro, 23 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001214-63.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO OAB - SP172579 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEMAR RIBEIRO DIAS (ESPÓLIO)

 

PJe nº 1001214-63.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória Requerente: 

Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (Hospital BP) 

Requerido(s): Espólio de Aparecido Gomes da Costa Ozemar Ribeiro Dias 

Vistos etc. 1. Na petição inicial, a Autora requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que “é uma associação 

civil sem quaisquer fins lucrativos”, “não aferir lucro em suas atividades”, 

“embora atenda em caráter particular, em seu Hospital BP Filantrópico 

recebe exclusivamente pacientes encaminhados pelo Sistema Único de 

Saúde” e “os gastos que excedam o orçamento restrito à viabilização da 

prestação dos serviços a que a associação se destina, causarão o 
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comprometimento de suas receitas e a realização de suas atividades, 

principalmente em relação ao atendimento da população mais carente 

oriunda do SUS” (Petição Inicial – Id. 26804556 – Pág. 2). Pois bem. Nos 

termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Na hipótese dos 

autos, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão da gratuidade. 

Isso porque, a concessão dos benefícios da assistência gratuita às 

pessoas jurídicas [“irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade 

requerente” –AgRg nos EAg 833722 MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 07/06/2011] requer a 

demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos 

processuais, na hipótese, não foi carreado qualquer documento, apto a 

demonstrar incapacidade financeira do nosocômio requerente. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 

N. 481/STJ. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 

DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no especial 

e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação 

recursal. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com 

ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com 

os encargos processuais." (Súmula n. 481/STJ) 3. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, o Tribunal de 

origem concluiu estarem ausentes os requisitos para a concessão do 

benefício da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1473249/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) 2. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências: a) INTIME-SE, via DJe, o patrono do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar documentação probatória que 

comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas e custas judiciárias. b) Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. São 

José do Rio Claro, 17 de dezembro de 2019. (assinado eletronicamente) 

Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-57.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONETO BERNARDINO DE SALES (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão juntada pelo oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001038-84.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIONES GASQUER VICENTIN (REQUERIDO)

JOSE LAENES GASQUER VICENTIN (REQUERIDO)

ANA MARIA GASQUER VICENTIN (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ. Oportunamente, informa que audiência 

de mediação foi redesignada para o dia 11/12/2019, às 12:30 no Juízo da 

Comarca de Diamantino - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63920 Nr: 1104-86.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fls. 278/296.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63930 Nr: 1112-63.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONE DAMEDA LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fls.314/332.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 1123-92.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fls.306/324.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30136 Nr: 889-86.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSÉ REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora Dr. 

Gustavo R. Góes Nicoladelli, acerca do desaquivamento do processo, que 

encontra-se a disposição na Secretaria da 2ª Vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 1077-84.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA HELMIRO DOS SANTOS AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Impugnação, formulada nos próprios autos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, ao Cumprimento de Sentença movido contra si 

por Maria Helmiro dos Santos Amancio, tendo por título a sentença que 

condenou o impugnante a pagar ao impugnado o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade rural.

Aduz, em síntese, que houve o transcurso de mais de 05 (cinco) anos da 

data do trânsito em julgado, sem que tenha ajuizado a execução, devendo 

ser declarada a prescrição da execução. Invocou a Súmula 150, do STF.

Intimada, a impugnada manifestou-se às fls. 82/88, negando a existência 

das hipóteses de prescrição.

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Tratando-se de título judicial constituído contra a Fazenda Pública, a 

pretensão executiva prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados do 

trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, nos 

termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No caso dos autos, considerando que o trânsito em julgado se deu em 

01/12/2009 e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 

09/05/2017 (fl. 69), portanto há mais de cinco anos, resta configurada a 

prescrição.

3. Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 77/79 para declarar extinta a fase de cumprimento de sentença em 

face da ocorrência superveniente da prescrição.

Sem custas ou condenação de honorários.

Intimem-se a exequente por sua patrona, via DJE, e o executado por meio 

da Procuradoria Federal.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.

São José do Rio Claro, 18 de dezembro de 2019.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 69-67.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fl. 142, pois consta nos autos, às fls. 138/139, 

informação de que o autor, antes do seu falecimento, juntamente com sua 

esposa, teria mudado para o Estado do Paraná, razão pela qual o 

deferimento de expedição de mandado para que o Oficial de Justiça 

diligencie acerca do paradeiro do cônjuge, seria contraproducente.

2. Sendo assim, determino a intimação da peticionária de fl. 142 para que, 

no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, proceda com a devida 

habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção processual.

3. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51378 Nr: 519-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, GOICHI SAITO, MILTON 

MASSATO SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, SHIJUKO HOURINOUCHI 

SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE PECZEK 

CALVARIO - OAB:22437/0, FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - 

OAB:19.505/O-MT

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 113/116, pois, apesar de regularmente 

intimado, para comprovar a condição de sucessor/herdeiro do requerido 

falecido Goich Saito (certidão de óbito, fl. 114), o requerente, limitou-se 

apenas, em juntar aos autos petição inicial endereçado a esta Comarca, 

onde consta como requerente Shijuko Hourinouchi Saito e Espólio de 

Goichi Saito, entretanto a peça juntada aos autos por si só não é capaz de 

comprovar que a requerida Shijuko Hourinouchi Saito é a representante do 

espólio de Goichi Saito.

 Preconiza o artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil, in verbis.

 Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;

O inciso VII, do artigo 75 do Código de Processo Civil, é uma extensão do 

inciso I do artigo 618. Onde a inventariança poderá recair sobre qualquer 

das pessoas listadas no artigo 617 do CPC e, detalhadas em seus incisos, 

sendo que, é comprovada através da juntada de “termo de compromisso 

de inventariante”.

 Neste interim, não vejo óbice em determinar a intimação do requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos 

apresentando termo de inventariante, para fins de regularizar a 

representação processual da presente demanda.

 2. INTIME-SE, via DJe, o(s) patrono(s) da parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga aos autos termo de inventariante em nome da 

requerida Shijuko Hourinouchi Saito, sob pena de indeferimento da 

habilitação.

3. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53651 Nr: 3187-80.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT
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 Processo nº 3187-80.2013.811.0033 – Código 53651

Tipo de Ação: Revisional

Requerentes: Valdomiro Casagrande

Requerido: Banco do Brasil

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos etc.

1. Em razão do falecimento do autor, foi determinada a suspensão do feito 

para que fosse providenciada a habilitação dos herdeiros.

Os supostos herdeiros, então, compareceram aos autos, apresentando a 

competente documentação (fls. 217/227).

Pois bem.

Os artigos 687 e subsequentes do Código de Processo Civil de 2015 

prescrevem que:

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das 

partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Compulsando a documentação apresentada, constata-se que fora 

comprovada a qualidade de viúva e descendentes do autor a legitimar, por 

isso, a habilitação dos sucessores nos autos.

2. Defiro a habilitação de Ana Maria Urquiza Casagrande, Cassiane 

Casagrande, Cynthia Casagrande, Cyrlaine Aparecida Casagrande 

Barreto e Willian Casagrande como sucessores do autor e falecido 

Valdomiro Casagrande.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se com a alteração do polo passivo no Sistema Apolo e capa 

dos autos, cadastrando-se, inclusive, os advogados subscritores da 

petição de fls. 217/217-verso.

b) Intime-se, via DJe, os advogados dos autores para que, em 15 (quinze) 

dias, tragam aos autos a certidão de casamento do autor.

c) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

São José do Rio Claro, 18 de dezembro de 2019.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58918 Nr: 699-84.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o(s) advogado(s) do executado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente aos autos o andamento processual do recurso de 

apelação interposto aos Autos n.º 2439-77.2015.811.0033, Cód. 61425, 

sob pena de prosseguimento da presente ação de execução.

 2. Intime-se e cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61107 Nr: 2223-19.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para, em 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do teor do Ofício de fl. 67.

2. Havendo manifestação, conclusos.

3. Não havendo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 868-37.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 108 [citação por edital], posto que o executado 

já foi citado, conforme se verifica à fl. 89, tendo sido, inclusive, realizada a 

penhora de bem imóvel (fls. 95/96).

2. Intime-se a parte exequente, através de seus advogados, via DJe, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79292 Nr: 1207-25.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUBBERTEX COM. DE MADEIRAS E BORRACHA LTDA, 

ANTONIO FERREIRA DOS ANJOS, JOSE AFONSO TORRES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Antes da análise do pleito de fl. 19 (Cumprimento de Sentença), 

determino a intimação do embargado/exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do 

débito, cumprindo, assim, o disposto no artigo 524 do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63141 Nr: 679-59.2016.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIDNEY DE SOUZA, ALEXANDRE DIAS DE 

SOUZA, GISELE CRISTINA DE SOUZA, ADRIANA DE SOUZA 

CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

1. Trata-se de Arrolamento Sumário dos bens deixados por Maria José 

Dias de Souza, falecida em 26/02/2016.

Decisão de fl. 29 determinando a emenda da inicial, o que foi devidamente 

efetivado às fls. 31/39.

Decisão de fls. 40/40-verso, deferindo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nomeando José Sidney de Souza como inventariante e 

determinando a comprovação do recolhimento dos tributos.

Petição do Requerente juntando declaração de isenção de valores de 

imposto – ITCD (fls. 42/47).

O Ministério Público deixou de se manifestar (fls. 48/49).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação e, 

por conseguinte, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha delineado na inicial de fls. 

04/06 e emenda de fls. 31/31-verso, apresentado nos autos de 

arrolamento dos bens deixados por ocasião do falecimento de MARIA 

JOSÉ DIAS DE SOUZA, atribuindo aos nela contemplados seus 

respectivos quinhões, salvo erros, omissões e ressalvado direitos de 

terceiros e fazendários.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade da justiça 

concedida.

Transitada esta em julgado, (i) EXPEÇA-SE, conforme o caso, (a) 

formal/certidão de partilha ou carta de adjudicação, e (b) alvarás (se 

requeridos), e (ii) INTIME-SE o fisco (municipal/estadual/união) para 

lançamentos administrativos do imposto de transmissão e dos outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2º do artigo 662 do Código de Processo Civil.

Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, observadas 

as formalidades legais.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60320 Nr: 1654-18.2015.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para, em 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do teor do Ofício de fl. 66.

2. Havendo manifestação, conclusos.

3. Não havendo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80167 Nr: 1617-83.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CASADO DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. (...) É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. (...) 3. 

Ante o exposto, com fundamento o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para conceder ao autor 

o benefício da aposentadoria por invalidez, no valor correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício do autor, condenando o réu 

ao pagamento das verbas futuras e pretéritas, desde a data do 

requerimento administrativo, acrescidas as parcelas vencidas de juros e 

correção monetária desde a data de cada vencimento de acordo com os 

critérios fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão 

geral, Tema 810), sendo a correção monetária com base no IPCA-E desde 

a data fixada na sentença e os juros moratórios, de acordo com a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Atendendo ao 

disposto no art. 1.288 da CNGC, especifico novamente as informações 

abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome do beneficiário: 

MANOEL CASADO DE LIMA NETO II – Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ III - Numero do benefício: a ser 

informado pelo INSS IV - Renda mensal atual: R$ 0,00 V - Data de início do 

benefício: 30/05/2017 (requerimento administrativo – fl. 35) VI - renda 

mensal inicial: a ser informado pelo INSS (valor correspondente a 100% do 

salário-de-benefício do autor)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22393 Nr: 2260-90.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Por tal razão, defiro a habilitação aos autos de Marli Gomes da Silva, 

Adilson Gomes da Costa, Simone Gomes de Lima, Roseli de Lima Paszko, 

Sueli de Lima Paszko, Ademilson de Lima Paszko, como herdeiros da de 

cujus, Francisca Gomes de Lima.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as 

seguintes providências:a)Proceda-se com a alteração do polo ativo no 

registro do Apolo e capa dos autos. b)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

patrono(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

postule o que entender de direito.c)Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24483 Nr: 1730-52.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PERERIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que o processo encontra-se suspenso há mais de oito 

meses devido o falecimento do autor, conforme decisão de fl. 204, a qual 

concedeu prazo de seis (6) meses para habilitação dos herdeiros, 

providência, todavia, não efetuada até a presente data, necessário se faz 

a intimação, no caso, por edital, do espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros da Requerente, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o 

artigo 313, I, § 2º, inciso II, do CPC, in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:
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I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se edital de intimação do espólio, sucessores e/ou eventuais 

herdeiros do autor falecido (João Pereira de Souza), para que manifestem 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação 

no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum.

b) Intime-se, ainda, a advogada do requerente, via DJE, do inteiro teor 

desta decisão.

c) Decorrido o prazo do edital, certifique-se e retornem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25455 Nr: 2685-83.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora, através de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da petição de fl. 191, bem como para 

dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 320-22.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI MARIA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31665 Nr: 2421-95.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o(a) impugnado(a)/exequente, na pessoa de sua(s) 

advogada(s), via DJe, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a impugnação e documentos apresentados às fls. 

258/260.

2. CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, com ou sem manifestação.

3. Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32270 Nr: 456-48.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE, VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:RS/48.104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 . 3. REJEITO, por isso, a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo 

executado e os pedidos nela formulados.4. INTIMEM-SE os advogados das 

partes do teor desta decisão, devendo o exequente requerer o que 

entender de direito.5. INTIME-SE, ainda, o exequente, através de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o 

endereço atualizado do executado Clécio Schwade, eis que ainda não 

citado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 704-43.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 .3. DESPROVEJO, por isso, os Embargos Declaratórios de fls. 

110/119-verso, ante a inexistência da alegada obscuridade ou contradição 

na sentença objurgada.4. Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, via DJe.5. Após, nos termos do artigo 1.010, § 3º do Código 

de Processo Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60455 Nr: 1749-48.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM. BROKER 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Irene Galiego da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 
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OAB:8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. POSTERGO a análise do pedido de fl. 84, visto que apesar do disposto 

no artigo 845, §1º do Código de Processo Civil que determina a penhora de 

imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula, serão realizadas por termo nos autos, a 

matrícula juntada pelo exequente às fl. 85-verso/86 não possui caráter de 

certidão.

 Deste modo, resta prejudicado o pedido do credor, visto que, é 

imprescindível a apresentação de matrícula autenticada em Cartório de 

Registro de Imóveis para se efetivar a penhora do bem apresentado pelo 

exequente.

 2. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada e autenticada no CRI de São José do Rio 

Claro – MT, do imóvel que pretende ver penhorado, qual seja matrícula 

8.458.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1929-35.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 Vistos etc.

1. Para análise do pleito de fls. 254/254-verso, determino a intimação da 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado.

2. Outrossim, diante da manifestação deste juízo acerca do pedido do 

exequente, restam prejudicados os Embargos Declaratórios de fls. 

259/263.

3. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64197 Nr: 1242-53.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO - OAB:20029-O/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA - OAB:21445/O

 Processo nº 1242-53.2016.811.0033 – Código 64197

Tipo de Ação: Declaratória/Nulidade e Inexigibilidade de Débito

Requerente: Sérgio Domingos Pierdoná

Advogado: Cleber Junior Stiegemeier (Procuração fl. 32)

Requerido: Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda – EPP

Advogado: Nelson José Gasparelo e outros (Procuração fl. 98 verso)

DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010]

Vistos etc.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerido/embargado 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 277/279-verso.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, ___ de dezembro de 2019.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52955 Nr: 2367-61.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, extinguindo a ação com julgamento de mérito, com esteio no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os requerentes 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Resta, no entanto, 

suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da justiça gratuita 

concedida. Intime-se o defensor dativo e curador especial.Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Condeno a Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios a(o) curador(a) 

especial(a) nomeada(o), DR. MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA, 

OAB/MT 11.544-A, verba honorária essa que fixo em 2 (duas) URH, 

equivalente à R$ 1.857,03 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

três centavos), em consonância com o art. 22, § 1°, do Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 8.096, de 4 

de julho de 1994), e com o item 18.3 da Tabela XI (Advocacia no Juízo de 

Família e Sucessões) da Resolução n. 96/2007, do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, notadamente, em 

virtude de sua atuação no feito. Expeça-se certidão de crédito advocatício 

em prol do defensor nomeado, nos moldes da CNGC/MT.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os 

autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada com a inserção 

no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75395 Nr: 3565-94.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR EDUARDO KHUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por MOACIR 

EDUARDO KHUN em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

ambos qualificados nos autos.

 Decisão de fls. 44/44-verso recebendo os embargos à execução fiscal.

Devidamente citado, o embargado apresentou impugnação às fls. 46/52, 

aduzindo serem intempestivos e postulando pela sua parcial procedência.

 É o brevíssimo relatório. Decido.

2. Conforme se verifica no processo executivo em apenso (autos número 

1027-82.2013.811.0033, código 51820), o executado, ora embargante, foi 

intimado da penhora em 04/05/2017 (fl. 28-verso), de modo que o prazo de 
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30 dias úteis (artigo 16, III da Lei 6.830/80 c/c artigo 915, CPC) para 

oposição de embargos expirou-se em 20/06/2017, sendo que os 

presentes embargos somente foram protocolados em 15/09/2017, sendo, 

portanto, intempestivos.

 3. Ante o exposto, rejeito liminarmente os presentes embargos, com 

fundamento no artigo 918, I, do CPC e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor exequendo.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo executivo em apenso 

(autos número 1027-82.2013.811.0033, código 51820).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21755 Nr: 1597-44.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLMAR ROLAMENTOS - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA, JOSE VIANA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO TRÊS 

MARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628-A/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 3. Ante o exposto, REJEITO os embargos ofertados pelo Requerido e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, com julgamento de mérito, 

para o efeito de constituir, de pleno direito, os títulos executivos judiciais 

de fls. 32/52, forte no art. 702, § 8º, do CPC, no valor R$ 38.299,09 (trinta 

e oito mil duzentos e noventa e nove reais e nove centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo IGPM a partir do vencimento de cada contrato 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.Condeno o requerido 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte adversa, 

que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e aguarde-se, pelo prazo de 

10 (dez) dias, manifestação do interessado, findo o qual, no silêncio, 

arquive-se.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26444 Nr: 317-67.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA VANIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56314 Nr: 1819-02.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PERINI CARDOSO, LUCIANA RAMOS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR JOSÉ DEFENDI TEIXEIRA, RENATO 

FERRAZ PACHECO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 355/355-verso, 

para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e 

penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, bem como 

veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de renda do 

executado Renato Ferraz Pacheco de Castro, vez que, quanto ao 

Bacenjud, a última busca ocorreu há mais de três anos, conforme se 

infere às fls. 242/243.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o 

devedor, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

b) Restando exitosa a localização de bens, intime-se via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar, 

especificamente, dentre os veículos constantes na consulta anexa, sobre 

qual deseja a realização da constrição, bem como sua correlação com o 

valor atualizado do débito (em planilha) e Tabela Fipe.

c) Arquivem-se, em pasta própria, as declarações de ajuste anual do 

executado, intimando-se o exequente e certificando-se a ocorrência, a 

teor do art. 477, da CNGC.

d) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito;

e) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, 20 de dezembro de 2019.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54668 Nr: 512-13.2014.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. INTIME-SE o(s) advogado(s) da parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão (negativa)de fl. 154.

2. CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, com ou sem manifestação e, em 

seguida, conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67699 Nr: 3210-21.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LOQUETI, GLAUCO LOQUETI MAIA, 

PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para manifestar 

sobre a proposta de honorários (fls. 232/234) e, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o depósito do valor total apresentado pela empresa, 

liberando-se, em seguida, 50% do valor, sendo que o valor restante será 

disponibilizado ao final da realização dos trabalhos periciais.

b. Realizado o depósito, intime-se a empresa (perita) para que agende 

data para realização da perícia, encaminhando cópia dos quesitos, acaso 

formulados pelas partes. De posse da data agendada, intimem-se as 

partes da perícia.

c. Juntado o laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus 

advogados para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se.

d. Após, conclusos.

2. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73667 Nr: 2802-93.2017.811.0033

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAVIRÁ INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA, MILTON DE 

CASTRO, ARCA S/A AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de expedição do ofício a JUCEMAT, para obter 

informações a respeito do nome e endereço dos proprietários da empresa 

MADEIREIRA TRÊS IRMÃO LTDA [Petição de fls. 174/175], porque, na 

hipótese, a parte interessada pode ela própria providenciar, junto aos 

cadastros da autarquia, os atos constitutivos da empresa requerida, 

cabendo a intervenção judicial, somente, se comprovada a dificuldade ou 

impossibilidade de fazê-lo por seus próprios meios.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, os procuradores judiciais da parte autora do teor 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76483 Nr: 3979-92.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL BRIANORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito. Custas e 

despesas processuais, acaso existentes, pelo exequente (CPC/2015, art. 

90). Sem verba honorária, pois, em que pese a citação (Certidão fl. 42), 

não houve manifestação processual da parte executada.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.São 

José do Rio Claro, 19 de dezembro de 2019.Luis Felipe Lara de Souza,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76355 Nr: 3918-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 1. INDEFIRO o pedido de realização de novo interrogatório do réu, 

formulado pela defesa técnica às fls. 66/67, porque a tese defensiva 

contida no requerimento, sem adiantamento do mérito, encontra-se 

apartado do acervo probatório já produzido nos autos.(...).2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providênciasa)INTIME(M)-SE, via DJe, os 

advogados do réu sobre o teor da presente decisão e para apresentar 

memorias finais em 5 (cinco) dias.b)Em seguida, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67866 Nr: 3339-26.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUEZ JOSE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 Vistos etc.

1. DEIXO DE RECEBER O RECURSO DE APELAÇÃO interposto por petição 

(fl. 87) pelo patrono de EDUARDA ROBERTA DA SILVA DIAS, sucessora 

(filha) do réu, com fulcro no artigo 577, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, por ausência dos requisitos subjetivos de admissibilidade 

recursal, notadamente, o interesse recursal, pois, intimada, por meio de 

seu advogado (fl. 92), para comprovar efetivamente seu interesse na 

reforma e/ou modificação da sentença com julgamento do mérito de fls. 

85/85-verso, que extinguiu a punibilidade pela morte do réu (seu genitor), 

quedou-se inerte (fl. 93), logo, não comprovou o trinômio 

adequação-necessidade-utilidade.

2. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado subscritor da petição de fl. 87 

sobre o teor da presente.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público.

4. Cumpram-se as deliberações porventura pendentes da sentença de fls. 

85/85-verso.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25089 Nr: 2320-29.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o pedido de desistência da oitiva de JOÃO 

CARLOS FERNANDES, formulado pelo Ministério Público às fls. 487/490, 

porquanto testemunha comum.

b) CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, com ou sem manifestação.

c) Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61770 Nr: 2626-85.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MALCINÉIA MENEZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Impugnação, formulada nos próprios autos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, ao Cumprimento de Sentença movido contra si 

por Maria Malcinéia Menezes dos Santos, tendo por título a sentença que 

condenou o impugnante a pagar ao impugnado o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade rural.

Aduz, em síntese, que mesmo após a concordância com os primeiros 

cálculos apresentados pela exequente (fls. 146-verso/147), esta 

apresentou novos cálculos relativos à multa.

 Afirma o executado que não são devido valores relativos à multa, posto 

que a autarquia solicitou a implantação da aposentadoria por idade com 

DIP em 01/01/2019, não havendo a incidência de multa.

Intimada, a impugnada manifestou-se às fls. 162/162-verso, negando a 

existência de qualquer excesso.

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Analisando os autos, possível verificar que a decisão que recebeu o 

cumprimento de sentença e determinou a intimação da autarquia para 

comprovar a implantação do benefício, sob pena de aplicação de multa foi 

proferida em 08/02/2019 (fls. 148/149), ao passo que a DIP (Data do Início 

do Pagamento) foi 01/01/2019 (fl. 157).

Assim, não há que se falar em aplicação e, consequentemente, execução 

de multa, em razão de que a o início do pagamento se deu anteriormente à 

decisão.

3. Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 154/156-verso para reconhecer o excesso de execução no que se 

refere à multa.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela 

exequente/impugnada às fls. 146-verso/147, no valor de R$ 53.150,81 

cinquenta e três mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos), 

diante da expressa concordância do executado/impugnante (fl. 149-verso 

e 156-verso).

Sem custas ou condenação de honorários.

Preclusa a via recursal, prossiga-se com o cumprimento da sentença, 

formalizando-se a expedição de requisição de pequeno valor, conforme 

cálculos ora homologados.

Intimem-se a exequente por sua patrona, via DJE, e o executado por meio 

da Procuradoria Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54278 Nr: 111-14.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ZANETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o requerimento de suspensão da execução formulado pela parte 

exequente à fl. 96, pelo prazo de 1 (um) ano, em consonância com o artigo 

921, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o patrono do credor para 

indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, 

no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de extinção, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão, conforme inteligência do § 2º, art. 580, da CNGC – TJ/MT.

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 2157-78.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE OLIVEIRA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO ELIAS ROVARIS, EDEVALDO 

ROVARIS, GENOINO SPENASSATTO, JENNIFER LISIA CARLOT ROVARIS, 

VALDOCIR PAULO ROVARIS, ESTER DE LOURDES BERTE ROVARIS, 

JOVELINA SPENASSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, CARINE KUHN - OAB:33.460/SC, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427/MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 444 e, por consequência, determino a suspensão 

do feito até 19.02.2020.

2. Decorrido o lapso temporal, intime-se o Autor, através de seu advogado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 352-56.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383
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 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 484/492, formulado pela parte Exequente 

[formação de grupo econômico e redirecionamento do feito executivo], 

porque a petição está desacompanhada de qualquer documento apto a 

demonstrar que existe a verdadeira manipulação sobre os imóveis, 

funcionários e patrimônio das referidas empresas pelos seus 

controladores.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a Exequente sobre o teor da presente decisão e, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, expressamente, sobre a petição 

de fls. 519/521, requerendo o que entender de direito.

b) Intime-se o(a/s) advogado(a/s) da devedora, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, indicar a localização dos veículos bloqueados por meio do Sistema 

RENAJUD listados à fl. 406/406-verso, conforme decisão de fl. 405.

c) Informada a localização dos bens, expeça-se/depreque-se o 

competente mandado de penhora e avaliação dos veículos, nomeando a 

empresa executada como fiel depositária, inclusive intimando-a quantos 

aos termos de penhora e avaliação, para querendo, ofereça embargos no 

prazo legal, conforme decisão de fl. 411.

d) Cumpridas essas providências, conclusos para análise das petições de 

fls. 519/521 e fl. 547.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81479 Nr: 2179-92.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROILDO DOS SANTOS, ALINE OLIVEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 4. DEFIRO, por isso, o pedido de tutela de urgência formulado pelos 

embargantes às fl. 04/12, no que tange o desbloqueio do veículo 

GM/ASTRA EXPRESSION, placa JZR 1158, Chassi n.º 

9BGTT69B02B174664, com restrição de circulação, mediante Sistema 

RENAJUD às fl. 30 do processo n.º 502-66.2014.811.0033, cód. 54658 

(em apenso).

 Certifico que procedi nesta data com o cancelamento da Inclusão de 

Restrição Veicular tão somente em relação ao veículo GM/ASTRA 

EXPRESSION, placa JZR1158, conforme anexo.

 5. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, o patrono dos embargantes acerca da presente 

decisão.

b) Traslade-se cópia desta decisão ao processo em apenso (n.º 

502-66.2014.811.0033, cód. 54658).

c) Cite-se, pessoalmente, o embargado para, querendo, contestar os 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC).

d) Decorrido o prazo, com ou sem apresentação da contestação, 

intimem-se os embargantes para manifestação em 15 (quinze) dias.

e) Cumpridas essas providências, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76027 Nr: 3774-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO, LUZIA 

MACHADO PRESSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 (...) Na espécie, consoante demonstra pelos comprovantes de fls. fls. 70, 

83 e 82, constata-se que a parte devedora pagou integralmente o valor 

referente ao débito executado nestes autos, de sorte que a extinção é de 

rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do executado e diante da inércia do 

exequente, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas e despesas processuais e verba honorária, acaso existentes, 

deverão ser suportadas pelos executados.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24595 Nr: 1838-81.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA TIMIDATI STELA, ESPÓLIO DE ERNESTO 

STELLA - REP. POR LUZIA TIMIDATI STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para que devolva os autos em carga na secretaria da segunda vara desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59968 Nr: 1411-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A OAB/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

efetuar o pagamento das custas referentes à distribuição da Carta 

Precatória n° 1002960-98.2019.811.0086 na 1ª Vara da Comarca de Nova 

Mutum-MT.
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Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTURINO CARAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo nº: 1000441-52.2018.8.11.0033 Tipo de 

Ação: Previdenciária / Auxílio Doença Requerente: Ricardo Casturino 

Carao Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social Vistos etc. 1. 

DEFIRO as postulações da parte autora de Id. 20881469 e 24115259, 

notadamente, observadas as declarações juntadas nos autos onde a 

autarquia afirma não constar no Sistema Único de Benefício (SUB), 

benefícios ativos que possuam como titular o CPF nº 295.969.028-15 

pertencente a Ricardo Casturino Carao, ora Requerente. 2. INTIME-SE o 

INSS por meio do sistema JUSCONVENIO para que, em 5 (cinco) dias, faça 

prova da implantação do benefício deferido na decisão de Id. 14547664, 

atentando-se a Secretaria Judiciária para as orientações descritas na 

petição de Id. 24115259 e documentos de Id. 24115268. 3. Publique-se e 

cumpra-se, com urgência. 4. Transcorrido o prazo, com ou sem 

cumprimento, retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 19 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTURINO CARAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo nº: 1000441-52.2018.8.11.0033 Tipo de 

Ação: Previdenciária / Auxílio Doença Requerente: Ricardo Casturino 

Carao Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social Vistos etc. 1. 

DEFIRO as postulações da parte autora de Id. 20881469 e 24115259, 

notadamente, observadas as declarações juntadas nos autos onde a 

autarquia afirma não constar no Sistema Único de Benefício (SUB), 

benefícios ativos que possuam como titular o CPF nº 295.969.028-15 

pertencente a Ricardo Casturino Carao, ora Requerente. 2. INTIME-SE o 

INSS por meio do sistema JUSCONVENIO para que, em 5 (cinco) dias, faça 

prova da implantação do benefício deferido na decisão de Id. 14547664, 

atentando-se a Secretaria Judiciária para as orientações descritas na 

petição de Id. 24115259 e documentos de Id. 24115268. 3. Publique-se e 

cumpra-se, com urgência. 4. Transcorrido o prazo, com ou sem 

cumprimento, retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 19 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000996-35.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE SILVA SANTOS BISPO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL VALDOMIRO LACHOVICZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000996-35.2019.8.11.0033 Tipo de ação: Mandado de 

Segurança Vistos etc. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido 

de liminar, impetrado por JOCIANE SILVA SANTOS BISPO contra ato 

acoimado de ilegal praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO/MT, pela SECRETÁRIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO e pela SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO E ESPORTES/LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO, consistente na não nomeação para o cargo de professor de 

educação curso superior com especialização pelo qual foi aprovada em 

concurso público. A Impetrante, na parte que importa, assim sumariou a 

questão fática: “O Município de São José do Rio Claro, Estado do Mato 

Grosso publicou edital nº EDITAL Nº 001/2015 - 20 DE ABRIL DE 2015, 

destinado a concurso público para provimento de vagas e cadastro de 

reserva para os cargos de Professor de Curso Superior e entre outros. 

Vislumbra-se que a candidata impetrante conseguiu a 3ª colocação no 

certame para a vaga de Professor de Educação Curso Superior com 

especialização. Desse modo, no dia 20 de setembro de 2019, o atual 

gestor convocou a Sra. ANA PAULA PEREIRA STURMER que 

classificou-se em 2º lugar, para o cargo de professor de curso superior 

com especialização. Ocorre que a professora convocada reside no 

Estado de Minas Gerais e esgotado o prazo para apresentação e posse 

não compareceu no munícipio, apresentando assim completo desinteresse 

na vaga, ensejando lugar para a impetrante, conforme demonstra o 

resultado da classificação. Ademais Excelência, não é razoável o prazo 

que a Impetrante está aguardando pela sua nomeação, vez que, o edital 

deixa de forma clara que quando um aprovado e convocado permanece 

em inércia sua desistência é tácita, surgindo assim uma vaga para o 

candidato aprovado em sequência poder assumir, e os responsáveis tem 

o dever de seguir o próprio edital e realizar a nomeação do Impetrante, o 

que pode ser perfeitamente realizado num prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

Desse modo, a Impetrante não pode ser vítima da ineficiência 

administrativa, razão pela qual utiliza-se do presente remédio 

constitucional.” (Id. 24426303 – Págs. 7) (destaques no original). Alega, 

em suma, que o ato de desistência e desinteresse da candidata 

convocada na 2ª posição lhe confere direito líquido e certo a ser nomeada 

e empossada no cargo para o qual foi aprovada. Requereu, liminar e 

meritoriamente, sejam as autoridades coatoras obrigadas a lhe nomear e 

dar posse no cargo de professor de educação curso superior. Despacho 

(Id. 24527982) ordena a notificação das autoridades coatoras para 

prestarem informações prévias. Certidão (Id. 26949025) atesta o decurso 

de prazo para os impetrados prestarem informações. É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido. 3. A concessão liminar da ordem 

mandamental pressupõe, cumulativamente, (i) fundamento relevante da 

impetração, e (ii) ineficácia da medida acaso concedida apenas ao final 

(Lei nº 12.016/2009, artigo 7º, inciso II), bem como (iii) a não ocorrência da 

vedação legal inscrita no § 2º do artigo 7º daquele diploma legal [medida 

liminar que tenha por objeto (a) a compensação de créditos tributários, (b) 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, (c) a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e (d) a concessão 

de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza]. Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra 

processual, não enxergo a presença (cumulada) dos requisitos legais 

inscritos no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Conforme relatado, 

objetiva a Impetrante seja a autoridade coatora obrigada a lhe nomear e 

dar posse para o cargo de professor curso superior com especialização 

pelo qual foi aprovada em concurso público, porque o ato de desistência e 

desinteresse da candidata convocada na 2ª posição lhe confere direito 

líquido e certo a ser nomeada e empossada no cargo para o qual foi 

aprovada na 3ª (terceira) posição. Sucede que, para além de a Impetrante 

não ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do 

certame, não existe demonstração inequívoca da existência de vagas e do 

interesse da Administração Pública em preenchê-las. Consabido que o 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui 

mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito 

subjetivo quando demonstrado o surgimento de cargos efetivos durante o 

prazo de validade do concurso público e o interesse da Administração 

Pública em preenchê-los. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO FORA DAS 

VAGAS. COMPROVADO SURGIMENTO DE VAGA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. 

INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL 

- RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Os 

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital - ou, 

em concurso para cadastro de reserva - não possuem direito líquido e 

certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade 

do concurso (seja por criação em lei, seja por força de vacância), uma 

vez que tal preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e 
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oportunidade da administração pública. II - O mero surgimento de vagas 

não enseja a caracterização da preterição se não houver a nomeação do 

candidato, nisso estando incluso o advento de lei que prevê a criação de 

mais vagas para o cargo pleiteado, sobretudo quando a própria legislação 

condiciona a implementação dos novos postos à prática de ato 

administrativo do Tribunal de Justiça, que considerará ainda a existência 

de previsão orçamentária, de recursos financeiros e os limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. III - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 

49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) (sem grifos no original). Compulsando os 

autos, constata-se que o concurso pelo qual a Impetrante foi aprovada 

previa a nomeação de 1 (um) professor curso superior com 

especialização, mais cadastro de reserva (Id. 24426316 – Pág. 19), tendo 

a Impetrante sido classificada em 3º (terceiro) lugar (Id. 24426329 – Pág. 

11), e o Impetrado nomeado 2 (dois) candidatos. Assim, por estar fora do 

número inicial de vagas, não pode pleitear sua nomeação. Ademais, 

embora não constante destes autos, é do conhecimento deste Juízo que já 

apreciou outros mandamus a respeito da mesma matéria, ocorreu o 

término do prazo de validade do certame, que se deu em 1-9-2019, 

estando, portanto, o Município de São José do Rio Claro/MT impossibilitado 

de proceder a novas nomeações. Essas situações que venho de expor 

afastam, a um só tempo, o fundamento relevante da impetração (fumus 

boni iuris) e a ineficácia da medida acaso concedida apenas ao final 

(periculum in mora). Ainda que não fosse o bastante, a concessão liminar 

da ordem mandamental, da forma como requestada, poderia contrastar 

com a vedação legal inscrita no artigo 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, porque 

a nomeação e posse da Impetrante resulta em um ônus de pagamento pela 

Administração Pública, situação não admitida pelo referido dispositivo 

legal. 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique(m)-se e 

intime(m)-se a(s) autoridade(s) coatora(s) do inteiro teor desta decisão, 

enviando-lhe(s) cópia da petição inicial, bem como para que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste(m), querendo, outras informações (Lei 12.016/09, 

art. 7º, I). Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/09, 

art. 7º, II). Findo o prazo de 10 dias, vindo ou não as informações da(s) 

autoridade(s) impetrada(s), abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

e, após, retornem os autos conclusos para sentença. Intime-se e 

cumpra-se, com urgência. São José do Rio Claro, 23 de dezembro de 

2019. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-66.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SOARES DA SILVA MALAQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (REU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Vistos etc. 1. DEFIRO em favor da parte autora o benefício processual da 

gratuidade da justiça, ante do teor da declaração de pobreza e 

documentos que instruem a inicial. 2. Trata-se de Ação de Previdenciária 

objetivando, tanto em sede de tutela provisória de urgência antecipada 

quanto no mérito, a concessão e imediata implantação do benefício 

previdenciário de prestação continuada de assistência social à pessoa 

com deficiência (BPC – LOAS). Atribui-se à causa o valor de R$ 

11.976,00. Juntou documentos. 3. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O 

benefício previdenciário de prestação continuada de assistência social à 

pessoa com deficiência (BPC – LOAS) corresponde ao pagamento de 1 

(um) salário mínimo à pessoa idosa ou ao deficiente físico que não possui 

condições de prover seu sustento ou tê-lo provido pela família, conforme 

dispuser a lei (art. 203, caput, e inciso V, da Constituição Federal de 

1988). Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, 

modificada pela Lei 12.435/2011, estabelece que será devida a concessão 

de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de 

deficiência incapazes de prover a própria manutenção, ou cuja família 

possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário 

mínimo. Desta feita, são hipóteses para a percepção do BPC – LOAS: (a) 

idoso, isto é, pessoa com idade de 65 (sessenta e cinco) anos (art. 34, Lei 

10.741/2003), em estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira, 

e (b) deficiente, isto é, pessoa com impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, § 

2º, Lei 8.742/1993, com a redação dada pela Lei 13.146/2015). Pois bem. 

Na espécie, a despeito das considerações lançadas na peça de ingresso, 

não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, máxime se se 

considerar que os documentos apresentados pela parte autora não 

representam, a meu sentir, a probabilidade do direito, sendo, na verdade, 

elemento de convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de 

deferimento do benefício previdenciário pleiteado. Com efeito, em um juízo 

de sumaria cognição, típico desta quadra processual, inexiste, por ora, 

dados materiais convincentes de que o Requerente esteja em estado de 

miserabilidade familiar ou que, em vista das moléstias que o acometem, 

esteja impedido por longo prazo de participar plena e efetivamente na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, 

como, por igual, a abertura da fase probatória, justamente para se 

constatar ou não a veracidade das alegações vertidas pela demandante e, 

ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo. Ademais, o § 3º do 

artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a concessão de tutela 

de urgência antecipada “(…) quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso concedido o reclamo 

antecipatório, redundará na proibição em questão. 3. Ante o exposto, 

concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão 

da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte 

autora sobre o teor desta decisão. b) Cite-se eletronicamente o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004) para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 

230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344). c) Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono do requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito; d) Após, conclusos. São José do Rio Claro, 17 de janeiro de 

2020. (documento assinado eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO, Juíza de Direito em Substituição Legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-72.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000806-72.2019.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDIO CARLOS 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 
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Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por CLAUDIO CARLOS DA SILVA, em face do 

BRANCO BRADESCO S.A., na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega desconhecer. Em sede de contestação, o requerido 

sustentou a ausência de interesse de agir, ausência de documento 

indispensável e a inépcia de inicial, no mérito postulou pela improcedência 

da inicial. Inicialmente passo a analisar as preliminares arguidas pela 

requerida. Interesse de Agir Analisando os autos restam presentes os 

requisitos do interesse de agir necessários ao regular e válido 

processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, 

sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado prático 

favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. Ausência de 

Documento Indispensável Não obstante os argumentos expostos pela 

requerida, analisando os autos, verifica-se que a exordial esta instruída 

com todos os documentos necessários, inclusive com documento que 

demonstra a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. Inépcia da inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja 

declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um dos elementos 

dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Não é o caso da inicial dos autos, eis que se 

encontram presentes todos os requisitos contidos no artigo 319 do CPC, 

inexistindo, ainda, qualquer dos vícios elencados no dispositivo transcrito. 

Registra-se que resta desnecessário que o comprovante de endereço 

esteja em nome do autor, uma vez que não se trata de documento 

indispensável à propositura da inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

FORMALISMO EXARCEBADO. A ausência de apresentação de 

comprovante de endereço não implica em indeferimento da exordial, não 

competindo ao Judiciário exigir documentos não elencados como 

indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o comprovante de 

endereço. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”. 

(TJ-GO –04799713320178090139, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data 

de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

08/10/2019). Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. O pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 147,51 (cento e quarenta e sete reais de cinquenta 

e um centavos). Embora a parte requerida afirme que o débito é oriundo do 

inadimplemento das faturas o cartão de crédito n. nº 5067316422861103 

do tipo/bandeira ELO NACIONAL MÚLTIPLO, não acostou qualquer 

documento que comprove a solicitação do cartão pelo autor. Registra-se, 

que as faturas do cartão de crédito, por si só, não comprovam a 

contratação do produto pelo autor. Nesse contexto, trago a baila a súmula 

532/STJ: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito 

sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato 

ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, DO CPC) - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – 

RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do 

Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da 

existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em 

decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. A condenação da ré ao pagamentos das 

despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários 

sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

(TJMT, Ap 113437/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 

03/07/2018) Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente 

vínculo jurídico firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de 

indevida da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Ressalto que embora haja outras anotações 

res t r i t i vas,  es ta  dec larada inex is tênc ia  nos autos  n . 

1000807-57.2019.811.0033, razão pela não há incidência da Súmula 

385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 
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do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 25 

de novembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-13.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI CRISTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MULLER OAB - SC48669 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000603-13.2019.8.11.0033 REQUERENTE: NOEMI CRISTO 

FERREIRA REQUERIDO: MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação pelo rito da Lei nº. 9.099/95, promovida por 

NOEMI CRISTO FERREIRA, em face de MARCELO GONÇALVES 

LUCCHESI-ME. Sustenta o autor que em julho/2018 se matriculou no curso 

de Auxiliar Veterinário e Zootecnia com Inseminação fornecido pela 

requerida, no valor de R$1.739,10 (um mil, setecentos e trinta e nove reais 

e dez centavos), parcelados em nove prestação no valor de R$ 189,90 

(cento e oitenta e nove reais e noventa centavos). Relata que embora 

tenha efetuado pagamento integral do curso, a requerida não cumpriu o 

contrato, interrompendo o curso. Postula, ao final, pela restituição do 

montante pago, bem como indenização por danos morais. Citada a 

requerida, apresentou contestação, arguindo preliminarmente a exceção 

de incompetência, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. - Exceção de 

Incompetência Sustenta a requerida a incompetência do Juizado Especial 

desta Comarca, argumentando de que o contrato firmado entre as partes 

elegeu o foro da Comarca de Garuva/SC para dirimir eventuais 

controversas. É cediço que em se tratando de relação de consumo, o foro 

competente é do domicilio do consumidor, inteligência do art. 101, I, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, sendo evidente a relação de 

consumo entre as partes, patente a competência deste juízo, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a analise do 

mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 
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consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso, restou 

devidamente demonstrado que as partes firmaram Contrato de Adesão de 

Prestação de Serviço Educacionais referente ao curso de auxiliar 

veterinário e zootecnia com inseminação, no qual restou pactuado: 

“Cláusula 3ª. A CONTRATADA se obriga à prestação de serviços 

educacionais a partir do ano letivo de 2018, prorrogando-se 

automaticamente até seu prazo final conforme cláusula 4º do presente 

contrato, sendo uma aula por semana, limitando-se a quatro aulas por 

mês, totalizando uma carga horaria 112h/a (cento e doze horas aula) no 

período noturno de acordo com o projeto pedagógico, através de 

encontros presenciais em salas e locais destinados pela CONTRATADA 

(...)”. Cláusula 4ª. O presente contrato terá prazo de 6 (seis) meses, tendo 

seu termo inicial no dia da assinatura ou envio dos dados pessoais 

conforme as condições previstas no parágrafo primeiro da cláusula 

seguinte (...). Cláusula 6ª. O valor a ser pago pela prestação de serviços 

educacionais será de R$ 1.739,10 (um mil, setecentos e trinta e nove reais 

e dez centavos) e deverá ser efetivado pelo CONTRATANTE à 

CONTRATADA em TOT _PAR (nove) parcelas, sendo (Vcto. 11/07/2018, 

Valor: R$ 219,90), (Vcto. 10/08/2018, Valor: R$ 189,90) (Vcto. 

10/09/2018, Valor: R$ 189,90) (Vcto. 10/10/2018, Valor: R$ 189,90) (Vcto. 

10/11/2018, Valor: R$ 189,90) (Vcto. 10/12/2018, Valor: R$ 189,90) (Vcto. 

10/01/201, Valor: R$ 189,90) (Vcto. 10/02/2019, Valor: R$ 189,90) (Vcto. 

10/03/2019, Valor: R$ 189,90). Parágrafo Primeiro. O valores supracitados 

referem-se a taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 (noventa reais) + 

material didático impresso no valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e 

nove reais e noventa centavos), em caso de pagamento seccionado e 

distribuído nas parcelas ou no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove 

reais e noventa centavos) em caso de pagamento à vista + mensalidade 

fixas de acordo com o plano de pagamento escolhido pelo 

CONTRATANTE. (...)”. Consoante se observa no contrato firmado a 

requerido se obriga a prestação de serviços educacionais referente ao 

curso de Auxiliar de Veterinário e Zootecnia com Inseminação durante o 

ano de 2018, pelo prazo de 6 meses, com carga horária total de 112 h/a 

(cento e doze horas aulas). A autora relata que efetuou a matricula em 

12/07/2018, e mesmo após efetuar o pagamento integral do curso, a 

requerida não cumpriu com o contratado, interrompendo o curso. Impede 

destacar que competia ao requerido apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Assim, cabia ao requerido demonstrar a prestação do serviço 

educacional na forma contratada, ônus do qual não se desincumbiu, já que 

assumiu que não conseguiu concluir o curso em razão a falta de 

professor. Ademais, o autor demonstrou o pagamento integral do curso, 

no importe de R$ 1.739,10 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e dez 

centavos), conforme comprovantes acostados na inicial, sendo, portanto, 

devida a restituição do montante pago, já que, conforme a requerida 

afirma, o curso contratado não foi concluído. Destarte, faz juz o autor a 

restituição do montante total de R$ 1.739,10 (um mil, setecentos e trinta e 

nove reais e dez centavos). - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. No caso, restou devidamente 

demonstrado que mesmo tendo a autora efetuado o pagamento integral do 

curso de Auxiliar de Veterinária e Zootecnia com Inseminação, o requerido 

cancelou aulas, deixando de cumprir a carga horária pactuada no 

contrato. Revela-se o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente 

o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito 

de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida MARCELO GONCALVES LUCCHESI – ME, a restituir ao autor o 

montante de R$ 1.739,10 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e dez 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do desembolso, bem como condenar ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso (janeiro/2019). Por conseguinte, extingo o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a ré em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e 

certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000244-97.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000244-97.2018.8.11.0033 REQUERENTE: EDIVALDO 

MARINHEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto. 

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por EDIVALDO 

MARINHEIRO, em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Compulsando os 
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autos, verifico que a penhora online, restou frutífera (Id. 19966335). 

Ademais, a executada regularmente intimada, concordou com o 

levantamento dos valores penhorados em favor da autora, e postulou pela 

restituição do montante de R$ 5.653,33. (Id. 20953275). A exequente 

postulou pela expedição de alvará judicial no valor de R$ R$ 5.836,71 (Id. 

21407505). Sucinto relatório. Decido. Desta feita, havendo satisfação do 

crédito, extingo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do exequente no valor de R$ 5.836,71, conforme conta bancária indicada 

no Id. 21407505. Expeça-se, ainda, alvará de levantamento do valor de R$ 

5.653,33em favor da executada Telefônica Brasil S/A, conforme conta 

bancária indicada no Id. 20953275. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

19 de outubro de 2019 . (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010238-35.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DAMA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIEGO FERNANDO AMNCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO N: 8010238-35.2015.8.11.0033 REQUERENTE: AGNALDO 

DAMA BARBOSA REQUERIDO: SUZANA DA SILVA DESPACHO Visto. 

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da certidão do Id. 

26243249, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 2019. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-66.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CORREIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000981-66.2019.8.11.0033 REQUERENTE: DENIS CORREIA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por DENIS CORREIA SANTOS, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Em sede de contestação, o requerido arguiu, 

preliminarmente, a ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, verifica-se 

o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser indevido. 

Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor R$ 93,90 (noventa três reais e 

noventa centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor 

habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das faturas, 

ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação dos pacotes 

de serviços, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 
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experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de dezembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-96.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000979-96.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de 

débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por ANTONIO 

FRANCISCO DOS SANTOS, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que 

a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Tratando-se de 

matéria exclusivamente de direito na qual se dispensa a produção de 

outras provas, passo a analise do mérito da demanda, nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor R$ 119,20 (cento e dezenove reais 

e vinte centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor habilitou 

a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das faturas, 

ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação dos pacotes 

de serviços, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 
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FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de dezembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-66.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CORREIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000981-66.2019.8.11.0033 REQUERENTE: DENIS CORREIA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por DENIS CORREIA SANTOS, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Em sede de contestação, o requerido arguiu, 
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preliminarmente, a ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, verifica-se 

o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser indevido. 

Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor R$ 93,90 (noventa três reais e 

noventa centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor 

habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das faturas, 

ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação dos pacotes 

de serviços, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 
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para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de dezembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito
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ANANIAS BENTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JADIR FACCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMARILDO BORGES MARIA (TESTEMUNHA)

NAIR DE TAL (INTERESSADO)

MARCIA REGINA COSTA LIMA (TESTEMUNHA)

 

AUTOS: 1000314-51.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ANANIAS BENTO DE 

ARRUDA REQUERIDO: JOSE JADIR FACCIO - ME SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por 

ANANIAS BENTO DE ARRUDA, em face de JOSE JADIR FACCIO - ME. 

Sustenta o autor que firmou contrato verbal de prestação de serviços 

para o conserto de uma roçadeira com a troca de rolamento, tendo, 

inclusive adquirido uma peça no valor de R$ 68,25 (sessenta e oito reais e 

vinte e cinco centavos) e pago o valor R$ 15,00 (quinze reais) pela mão 

de obra. Relata que houve falha na prestação do serviço, pois logo após o 

reparo, verificou que o rolamento da roçadeira estava enferrujado, razão 

pela qual compareceu na empresa requerida oportunidade em que foi 

trocada a peça enferrujada, mas não colocaram a proteção no rolamento. 

Assevera que novamente compareceu na empresa informando a falha na 

prestação do serviço, ocasião em que foi insultado e agredido 

verbalmente, além de ter sido expulso do estabelecimento pelo Sr. Rogério, 

a presença de outros clientes. Postula, ao final, pela indenização por 

danos morais e materiais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

parcialmente procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, observe: "Art. 14 - O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.". Sobre o tema, 

in "Responsabilidade Civil", 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 21/22, 

Carlos Roberto Gonçalves leciona: "Nos casos de responsabilidade 

objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a 

reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo 

prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva 

propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o 

ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o 

dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. 

Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva 

porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa 

presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura.” Assim, de acordo 

com o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, 

decorrentes das falhas na prestação desses serviços. Nessa senda, 

cumpre ao consumidor demonstrar a existência da conduta ilícita, bem 

como a superveniência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta 

e o resultado danoso, sendo irrelevante a informação sobre o dolo ou a 

culpa do agente. Postula o requerente pela indenização por danos morais 

e materiais, decorrentes na falha na prestação do serviço de conserto da 

roçadeira realizado pela empresa requerida. No caso, restou devidamente 

comprovado que o autor adquiriu a roçadeira do Sr. Amarildo, que por sua 

vez, comprou na empresa réu, conforme nota fiscal do Id. 11175606 - Pág. 

1, bem como que foram realizados reparos no equipamento – Ordem de 

Serviço n. 08684 – Id. 11175581 - Pág. 5. A controvérsia cinge-se quanto 

a falha na prestação do serviço, já que o autor afirma que o reparo não foi 

realizado de forma adequada, bem como da existência de danos moral, 

decorrente de agressões verbais praticada pelo Sr. Rogério. O autor, em 

juízo, relatou que “adquiriu o produto do Sr. Amarildo, que comprou na 

Agrossera, senda essa foi a primeira roçadeira que teve. Relata que 

adquiriu a roçadeira para roçar a grama, tendo utilizado para esse fim 

durante certo período. Alegou que quando equipamento apresentou 

defeito tirou parte da cabeça e levou na empresa ré para conserto, 

oportunidade em que foi trocado o rolamento. Asseverou que após o 

reparo, a roçadeira apresentou defeito novamente, tendo sido verificado 

na empresa ré que o rolamento estava enferrujado, tendo o Sr. Rogério se 

recusado a efetuar o reparo, afirmando que o autor teria trocado o 

rolamento por outro enferrujado, e já muito nervoso e alterado o expulsou 

do estabelecimento”. A informante Marcia Regina Costa Lima, declarou que 

o Sr. Rogério já chegou bravo, o seu Rogério que chegou nervoso, 

falando que tinha arrumado, ai ele falou assim que, pro Ananias, que ele 

não ia mais arrumar por que já tinha arrumado. Contrapondo o depoimento 

da Sra. Marcia Regina Costa Lima, a testemunha Amarildo Moreira Santos, 

relatou que estava na empresa ré quando o autor chegou, e com tom de 

voz alto reclamou com o Sr. Rogério, que no primeiro momento tentou 

entender o que estava acontecendo e depois também ficou nervoso. 

Salientou que saiu do local, antes das partes se resolverem. Ademais, o 

informante Vicente Ponciano da Silva Neto, afirmou que trabalha na 

empresa ré, aduzindo que na primeira vez foi substituído o rolamento, na 

segunda vez e equipamento chegou desmontando e apenas remontou a 

peça. Salientou que não presenciou a discussão entre o autor e o Sr. 

Rogério. A testemunha Nair Santos Costa afirmou que ficou sabendo a 

discussão, mas não presenciou. A testemunha Amarildo Borges Maria, 

declarou que vendou a roçadeira para o autor, que utilizava a roçadeira 

para corta grama, não sabe informar se a roçadeira apresentou problema 

posterior. Aduzindo que não estava presente no momento dos fatos 

descritos na inicial. Analisando os autos, restou incontroverso que a 

empresa ré efetuou o reparo na roçadeira do autor, consistente na troca 

do rolamento da roçadeira, que posteriormente apresentou defeito, 

ocasião em que o equipamento foi remontado na empresa ré. Nesse 

contexto, considerando a inversão do ônus da prova decorrente da 

hipossuficiência técnica do consumidor, competia a parte requerida 

demonstrar que o conserto no equipamento foi realizado de forma 

satisfatória, ônus do qual não se desincumbiu. Desta feita, entendo devida 

a reparação pelos danos materiais suportados pelo autor no importe de R$ 

83,25 (oitenta e três reais e vinte e cinco centavos). - Dano Moral No 

tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva 
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ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são 

aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, 

intransmissíveis e irrenunciáveis. São exemplos de direitos da 

personalidade o nome, a honra, a integridade física e psicológica, dentre 

outros. A caracterização deste exige que o ato lesivo seja hábil a impactar 

a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e 

desgosto. Para a configuração do dever de indenizar devem estar 

presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, 

o ato ilício e o nexo de causalidade. Segundo as lições de Sérgio Cavalieri 

Filho: “(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um 

dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que 

pode ser dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o 

dano e a respectiva relação de causalidade. (...) a partir do momento em 

que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe 

dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever 

de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito 

deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, 

que se fazem mais presente no campo da responsabilidade contratual, 

como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos. (in, 

Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., Malheiros, p.41). No caso, 

restou demonstrado que houve um desentendimento entre as partes com 

mútuas agressões verbais, pois conforme as declarações da testemunha 

Amarildo Moreira Santos, o autor chegou no estabelecimento comercial e 

com tom de voz alto começou a reclamar com o Sr. Rogério, que no 

primeiro momento tentou entender o que estava acontecendo e depois 

também ficou nervoso. Assim, forçoso admitir que não há elementos 

seguros para a pretendida responsabilização e indenização por danos 

morais, tampouco para imputar ao réu eventual excesso. Assim, não 

obstante a comprovação das desavenças entre as partes não restou 

demonstrado nos autos que tal fato se deu por culpa exclusiva da parte 

ré, a fim de que a parte autora seja indenizada por dano de ordem moral. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - BRIGAS E AGRESSÕES - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA - REJEITAR - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA - DANOS 

MATERIAIS - ORÇAMENTO DE MENOR VALOR - MANTER A SENTENÇA. - 

Aquele que está na posse do bem e sofre os prejuízos de ordem material, 

ainda que não seja o proprietário do veículo, tem legitimidade ativa para 

pleitear a reparação pelos danos causados enquanto estava na posse do 

veículo. - Por tudo que dos autos consta, tem-se que houve um 

desentendimento entre os Autores e os Réus com mútuas agressões 

verbais e/ou físicas, não sendo possível afirmar de quem foi à iniciativa. 

Assim, forçoso admitir que não há elementos seguros para a pretendida 

responsabilização e indenização por danos morais, tampouco para imputar 

ao réu eventual excesso. - Comprovados os danos materiais decorrentes 

do incidente, relativos aos gastos para o conserto do bem, com 

apresentação de vários orçamentos, a proposta de menor valor deve ser 

utilizada para fixação do "quantum" indenizatório”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0344.17.005560-4/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 19/11/2019) 

Importa consignar que o dano moral é conceituado como a agressão à 

dignidade humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser humano, de 

modo que, desse conceito conclui-se que não basta qualquer 

contrariedade para configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento 

íntimo e pessoal de dignidade da vítima. Assim, meros aborrecimentos e 

situações desabonadoras do dia-a-dia não têm o condão de configurar 

lesão à honra ou à intimidade, de modo que não é suficiente para gerar 

qualquer indenização a título de dano moral, sob pena de banalizar essa 

espécie de compensação. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao 

pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 83,25 

(oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC e juros de mora em 1% (um por cento) a partir do 

desembolso. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente 

ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 8 

de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000064-81.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ABEL CAPELARI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILSON PRADO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para dar andamento nos autos em conformidade 

com o r. despacho.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010376-65.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE OLIVEIRA NEVES (EXECUTADO)

 

Em face a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, intimo Vossa 

Excelência a requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da r. certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-06.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI FATIMA FRIGO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-06.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI FATIMA FRIGO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010069-77.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS SANTA MARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência, para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor da r. certidão do sr. oficial de justiça, requerendo o que entender 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-21.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGILENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001275-21.2019.8.11.0033 POLO ATIVO:AGILENE DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON DE SOUZA, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ POLO PASSIVO: PAG S.A. MEIOS DE 

PAGAMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 20/02/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-06.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC MARTINS FERNANDES (REQUERENTE)

GISELI DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AUGUSTO OJEDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001276-06.2019.8.11.0033 POLO ATIVO:ISAC MARTINS 

FERNANDES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON DE 

SOUZA, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ POLO PASSIVO: JOSÉ 

AUGUSTO OJEDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 21/02/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000176-50.2018.8.11.0033 REQUERENTE: PAULA FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA – 

EPP SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu 

a desistência do feito (Id. 24541405). Registra-se que resta 

desnecessário a concordância da parte requerida com o pedido de 

desistência, nos termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, 

homologo a desistência da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

São José do Rio Claro/MT, 28 de novembro de 2019. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000922-78.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FRANCISCO ROVERSI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE VIEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da r. certidão no 

prazo estipulado pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-64.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANELDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO LUIZ FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 8010001-64.2016.8.11.0033 AUTOR: ELIZANELDO 

BEZERRA DE SOUZA REQUERIDO: ERIVALDO LUIZ FERREIRA - ME 

DECISÃO Visto. Cuida-se de Execução proposta por ELIZANELDO 

BEZERRA DE SOUZA, em face de ERIVALDO LUIZ FERREIRA – ME. No Id. 

23364743, o exequente postulou pelo arresto de bens do executado. 

Relatei. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de arresto de eventuais 

valores existente em conta bancária e/ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema Bacenjud. Analisando os autos, 

verifica-se que as tentativas de citação do executado que restou 

infrutífera, conforme certidão do Id. 22507175 e 6608963. É sabido que o 

artigo 830 do Código de Processo Civil, autoriza o Oficial de Justiça a 

proceder ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução e, consequentemente, o arresto de ativos financeiros 

encontrados nas contas bancárias de titularidade dos executados, 

observe: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o 

Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 
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suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. No entanto, muito embora o principal 

objetivo da Ação de Execução seja possibilitar ao credor a satisfação do 

seu crédito através das vias judiciais, sendo inclusive cabível, na hipótese 

de não localização do devedor o arresto prévio, através do sistema 

Bacenjud, de dinheiro disponível em conta corrente do executado ou de 

tantos bens quantos bastarem para garantir a execução, nos termos do 

art. 830 c/c 854, ambos do CPC/2015, fato é que não há nos autos, 

qualquer prova de que a parte autora teria diligenciado no sentido de 

localizar o devedor para proceder à sua citação, constando dos autos 

apenas duas tentativas frustradas de citação do executado que 

ocorreram no mesmo endereço. Dessa forma, mesmo sabendo que, de 

modo geral, a ausência da citação do devedor não impede o deferimento 

do pedido de arresto online, tenho que tal situação somente será admitida 

quando comprovado que não houve possibilidade de localização do réu ou 

que, ao menos, ocorreram diversas tentativas nesse sentido, tendo todas 

restadas infrutíferas, já que possível a busca pelo atual endereço por meio 

de sistemas conveniados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTARIO. EXECUÇÃO FISCAL, 

ARRESTO ONLINE VIA SISTEMA BACENJUD. AUDÊNCIA DE CITAÇÃO. 

MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PASSÍVEIS DE 

LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO INOCORRÊNCIA. Além 

de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada 

que centraram o indeferimento do arresto online na inexistência de 

esgotamento dos meios de localização de executado e não no fato deste 

ainda não ter sido citado, o agravante não demonstra a existência de 

requisito necessário à sua concessão, qual seja, o risco de inutilidade da 

medida se realizada apenas após a citação. Precedente do TJRS e do STJ. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 

70077862225, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgamento em 22/08/2018). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ARRESTO ONLINE - 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - TENTATIVAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO -IMPRESCINDIBILIDADE. Em atenção ao 

princípio da efetividade, bem como ao disposto no art. 830 c/c art. 854 do 

Código de Processo Civil de 2015, mostra-se cabível o arresto eletrônico 

quando não localizado o devedor. No entanto, para que seja admitida tal 

medida anteriormente à citação, é necessária a demonstração da 

impossibilidade, ou ao menos a improbabilidade, de localização a parte 

executada, o que não restou caracterizado no caso dos autos”. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.073825-2/001, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, 

publicação da súmula em 30/07/2019) – destaquei. Desta feita, indefiro o 

pedido de arresto online formulado no Id. 23364743. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 

2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-33.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU MARQUES BELO (EXECUTADO)

ADEMIR MARQUES BELO (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 1000149-33.2019.8.11.0033 EXEQUENTE: JOSE MARIA 

MARIANO EXECUTADO: ADEMIR MARQUES BELO e DIRCEU MARQUES 

BELO DESPACHO Visto. Intime-se a parte exequente para que informe o 

valor atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso 

para analise dos pedido de penhora online pelo BacenJud e Renajud. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-90.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARTINS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000184-90.2019.8.11.0033 REQUERENTE: RITA MARTINS 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A DESPACHO Visto. 

Intime-se a parte requerida para que se manifeste quanto ao documento 

acostado no Id. 23863664, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000772-34.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n: 1000772-34.2018.8.11.0033 Exequente: JHANYLEYNE 

FURLAN SORTI Executado: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Vistos, 

Trata-se de Execução por Quantia Certa, proposta por JHANYLEYNE 

FURLAN SORTI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o 

recebimento da quantia de R$ 13.523,89 (treze mil, quinhentos e vinte três 

reais e oitenta e nove centavos). O Estado de Mato Grosso apresentou 

impugnação, postulando pela suspensão do feito em razão do RE 

870.947/SE, sustentou, ainda, o excesso na execução. O exequente se 

manifestou no Id. 18457166. Relatei. Fundamento e decido. Cuida-se de 

impugnação proposta pelo Estado de Mato Grosso, alegando excesso de 

execução nos cálculos apresentados pelo credor. Inicialmente, oportuno 

destacar que os Embargos de Declaração opostos RE 870.947/SE já foi 

devidamente analisado, razão pela qual, não há que se falar em 

suspensão do feito. Pois bem. O Plenário do STF concluiu, em sessão 

realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a 

existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema nº 810), restando 

declarada, por maioria de votos, a inconstitucionalidade parcial do artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

oportunidade em que se entendeu que, em se tratando de condenação da 

Fazenda Pública ao pagamento de débitos não tributários, deve ser 

aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da 

caderneta de poupança como índice de juros de mora. Registra-se que os 

embargos de declaração opostos no RE 870.947 foram rejeitado, nos 

seguintes termos: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA 

UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE 

POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO 

DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). 

INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. 

INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA 

CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS 

MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, 

QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. 

DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE 

DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio 

constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, 

revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 

condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre 

débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os 

mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu 
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crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação 

dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o 

disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade 

(CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem 

como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua 

desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, 

enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de 

ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o 

aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no 

tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. 

Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; 

FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do 

Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice 

Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos 

econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os 

instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a 

segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem 

consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário 

parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) 

Ademais, em se tratando de execução de título para a cobrança de 

honorários de advogado dativo, a correção monetária incide desde a 

expedição das certidões, incidindo-se os juros moratórios desde a 

citação. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO –– APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO 

CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E 

CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG 

(TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO 

- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, §3º, do CPC 

(1973) autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o 

processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com 

contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor 

dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito 

executivo, consoante art. 2019 do CPC/73. A atualização do crédito deve 

ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária 

com base no IPCA-E.” (Ap 176863/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (grifos acrescidos) 

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DEFENSOR DATIVO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO 

– REJEITADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – CPC/1973 – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O manejo da ação de cobrança, 

inserta no rito comum, presta-se perfeitamente a exigir o pagamento de 

honorários advocatícios, de defensor dativo, sem causar prejuízos à 

defesa dos interesses contrapostos, dos quais o Estado é titular. Incidem 

juros de mora nas condenações, em face da Fazenda Pública, desde a 

citação válida, conforme precedentes do STJ.O Supremo Tribunal Federal 

e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 

e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), 

ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações 

impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. Quando vencida a 

Fazenda Pública, suas autarquias e fundações, o valor dos honorários 

sucumbenciais deve ser arbitrado consoante apreciação equitativa do 

magistrado (CPC/73, art. 20, § 4º).” (TJMT, Ap 132057/2016, DES.MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifos acrescidos). Assim, na 

hipótese de honorários advocatícios a atualização dos créditos obedecer 

aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o 

percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 

0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 

2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, desde 

a citação válida. Analisando os autos, verifico que o exequente incidiu 

juros de mora em 1% (um por cento), incidentes a partir do valor de 

devido, conforme se observa no cálculo do Id. 16668842, em dissonância 

com o entendimento jurisprudencial. Isto posto, acolho a impugnação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para fixar o débito referente 

aos honorários advocatícios executados nos autos no importe de R$ 

12.818,02 (doze mil, oitocentos e dezoito reais e dois centavos). Preclusa 

esta decisão, solicite-se o pagamento por meio de precatório ou requisição 

de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. Anoto que deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização do crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos ao exequente. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-76.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FREITAS DOS SANTOS DURIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000323-76.2018.8.11.0033 AUTOR: JARLEI DA SILVA 

REQUERIDO: MARIA JOSE FREITAS DOS SANTOS DURIA SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que as partes formularam acordo conforme 

manifestação do Id. 21206054. Desta feita, homologo a composição 

firmada e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, III, ‘a’ do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-11.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA FELIPE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA RIBEIRO DESANI (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010054-11.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MECANICA FELIPE 

LTDA – ME REQUERIDO: LEONILDA RIBEIRO DESANI SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de locupletamento ilícito, ajuizada por MECANICA FELIPE 

LTDA ME, em face de LEONILDA RIBEIRO DESANI. No decorrer do 

procedimento, o autor postulou pelo arquivamento dos autos, pois não 

localizou herdeiro da falecida Leonilda Ribeiro Desani (Id. 22469432). 

Desta feita, tendo em vista que o autor não promoveu a citação dos 

sucessores da requerida, forçoso a extinção do feito, nos termos do art. 

51, VI, da Lei n. 9.099/95. “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) VI - quando, falecido o réu, o autor não 

promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do 

fato.” Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 51, VI, da Lei nº. 9.099/95l. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000338-11.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 1000338-11.2019.8.11.0033 REQUERENTE: BRUNO GOMES 

BARRETO REQUERIDO: ESTADO DE AMTO GROSSO DECISÃO Visto. 

Trata-se de Embargos à Execução, proposta pelo Estado de Mato Grosso, 

em face de Bruno Gomes Barreto, postulando pela redução dos 

honorários advocatícios arbitrados. O embargado/exequente se 

manifestou no Id. 22347235. Relatei. Fundamento e decido. Cuida-se de 

embargos a execução proposto pelo Estado de Mato Grosso, visando a 

redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados. É cediço que 

compete ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência aos que comprovarem insuficiência de 

recursos financeiros (CF, art.5, LXXIV). Nesse contexto, os advogados 

nomeados para auxiliar judicialmente os interesses de litigantes 

juridicamente hipossuficientes tem o direito de ser remunerado pela 

atividade desempenhada, por meio de honorários a serem pagos pelo 

Poder Público, arbitrados por decisão proferida no processo em que 

atuou, nos termos do art. art. 22 da lei 8.906/94, in verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. §1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa 

de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade de Defensoria 

Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários 

fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da 

OAB, e pagos pelo Estado”. Desta feita, não obstante os argumentos 

expostos pelo executado, analisando os autos, vislumbra-se que os 

honorários advocatícios foram fixados, conforme a Tabela de Honorários 

da OAB/MT. Consoante se observa, no processo n. 

2306-35.2015.811.0033 (Código 61220), foram arbitrados honorários 

dativos no valor de valor de 5 (cinco) URH, ou seja, R$ 4.642,55 (quatro 

mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), 

equivalente a metade do valor mínimo de referência delineado na tabela da 

OAB/MT [item 7.1, da Tabela XIX], porque o causídico atuou somente para 

apresentação de memoriais finais escritos. Já no processo n. 

3211-06.2016.811.0033 (Código 67701) foram arbitrados honorários 

advocatícios no valor de 6 URH, equivalente a R$ 5.379,04 (cinco mil, 

trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos), valor mínimo de 

referência delineado na tabela da OAB/MT [item 29.1, da Tabela XIX] 

Assim, os valores fixados a título de honorários advocatícios em favor do 

exequente estão em conformidade com aqueles estipulados na Tabela de 

Honorários da OAB/MT, não havendo que se falar em redução dos 

honorários. Isto posto, julgo improcedente os embargos à execução 

promovidos pelo Estado de Mato Grosso. Preclusa esta decisão, 

solicite-se o pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. Anoto que deverá ser informado o montante a ser 

requisitado e a data da última atualização do crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos ao exequente. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito
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AUTOS: 1000256-14.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LUAN ALBERTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

LUAN ALBERTO DOS SANTOS, em face do RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao 

final, pela condenação da requerida em dano morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente a incompetência do 

Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial e, no mérito 

postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar a 

preliminar arguida. - Incompetência do Juizado Especial Não obstante os 

argumentos expostos pela requerida no tocante a necessidade da prova 

pericial, analisando os autos verifico que a ré não acostou nenhum 

documento que demande necessidade de prova pericial. Destarte, afasto 

a preliminar arguida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 1.951,02 (um mil, novecentos e cinquenta e um 

reais e dois centavos). Embora a parte requerida afirme que o débito é 

oriundo do inadimplemento das faturas o cartão de crédito n. 

000047245238, não acostou qualquer documento que comprove a 

solicitação do cartão pelo autor. Registra-se, que as faturas do cartão de 

crédito, por si só, não comprovam a contratação do produto pelo autor. 

Nesse contexto, trago a baila a súmula 532/STJ: “Constitui prática 

comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa 

solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito 

à aplicação de multa administrativa.”. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, DO CPC) - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO 

BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor 

responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de 

defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. A condenação da ré ao pagamentos das despesas e custas 

processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT, Ap 113437/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) Não 
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obstante, esteja devidamente demonstrado a existência da cessão de 

crédito realizada entre a requerida e o Caixa Econômica Federal, não foi 

aportado aos autos qualquer documentos que comprove a origem da 

dívida. É cediço que incumbe a requerida demonstrar, por meio de prova 

idônea, a origem do débito apontado como devido, conforme prevê o art. 

373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, até mesmo porque, esse meio de 

prova não está ao alcance do autor. Nesse sentido, trago a baila os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CESSÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS DÉBITOS – ÔNUS DA EMPRESA 

REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Mesmo nos casos de cessão de crédito (CC, art. 286), 

incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos 

débitos apontados como devidos, além de comprovar que o suposto 

devedor realmente contratou os valores cobrados, conforme prevê o art. 

373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de 

prova não está ao alcance da autor ou de qualquer outra pessoa, senão 

da empresa que mantem o registro de todos os contratos e dados dos 

usuários. 2. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 

5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é 

cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao 

direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo 

consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples 

aborrecimento diário. 2. A simples cobrança indevida não é capaz, por si 

só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar 

na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a 

simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o 

mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito 

da personalidade do autor, que sequer realizou o pagamento da 

cobrança.” (TJMT, Ap 169038/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 08/02/2017) (Destaquei). Desta feita, inexistindo provas 

de que houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes, restou 

comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Ressalto que embora haja outras anotações restritivas, estas foram 

o b j e t o s  d e  a ç ã o  d e c l a r a t ó r i a  n e g a t i v a  ( a u t o s  n . 

1000255-29.2018.811.0033), razão pela não há incidência da Súmula 

385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 
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da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 14 de fevereiro 

de 2019. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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AUTOS: 1000819-71.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ELEN DAYANE 

CLEMENTE ALCANFORADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, formulada por ELEN DAYANE 

CLEMENTE ALCANFORADO, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. Inicialmente, 

passo a analisar as questões preliminares arguidas. - Ausência de 

consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 108,99 (cento e oito reais e 

noventa e nove centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor 

habilitou a linha telefônica no plano controle, e a inadimplência das faturas, 

ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação dos pacotes 

de serviços, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 
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qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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AUTOS Nº. 1000821-41.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MARCIA REGINA 

BOTTER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por MARCIA REGINA BOTTER, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito, passo a analise do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à 

integral reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As 

normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 209,40 (duzentos e nove 

reais e quarenta centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle, e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 
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débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-63.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000826-63.2019.8.11.0033 REQUERENTE: EDMILSON JOSE 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO DESPACHO Visto. 

Intime-se a parte requerida para que junte aos autos documentos que 

comprove a contratação do cartão de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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sob pena de julgamento dos autos no extrato em que se encontra. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-26.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATO MANOEL JOSE PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000822-26.2019.8.11.0033 REQUERENTE: HONORATO 

MANOEL JOSE PATRICIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por HONORATO MANOEL JOSE 

PATRICIO, em face de BANCO BRADESCO S/A, sustentando que seus 

dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito 

em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à condenação da 

parte requerida em danos morais. Em sede de contestação, o requerido 

postulou preliminarmente pelo indeferimento da inicial, e no mérito requereu 

a improcedência da inicial. Inicialmente passo a analisar as preliminares 

arguidas pela requerida. - Indeferimento da Inicial Sustenta o requerido o 

indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso, restou 

incontroverso a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 147,78 (cento e quarenta e sete reais e setenta e 

oito centavos). A requerida, por sua vez, embora sustente a legitimidade 

do débito, não acostou nenhum documento que comprove a existência, 

ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Desta feita, 

inexistindo provas de que houve efetivamente vínculo jurídico firmado 

entre as partes, restou comprovada a qualidade de indevida da cobrança 

realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 
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moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 7 

de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-03.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS NEGRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000830-03.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ANA MARIA DOS 

SANTOS NEGRI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do feito (Id. 24594725). Registra-se que resta desnecessário a 

concordância da parte requerida com o pedido de desistência, nos termos 

do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência da ação 

e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-12.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON JOSIEL BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000810-12.2019.8.11.0033 REQUERENTE: EDERSON JOSIEL 

BELEM REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a 

desistência do feito (Id. 24345169). Registra-se que resta desnecessário 

a concordância da parte requerida com o pedido de desistência, nos 

termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência 

da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José 

do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-86.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000818-86.2019.8.11.0033 REQUERENTE: RAIMUNDA LOPES 

BARBOSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por RAIMUNDA LOPES BARBOSA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 
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proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares 

arguidas: - Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar arguida 

vez que a presente ação versa sobre pedido, cuja análise prescinde de 

perícia, na forma como alegada, de modo que este Juizado torna-se 

competente para análise e julgamento do feito. - Interesse de Agir 

Analisando os autos restam presentes os requisitos do interesse de agir 

necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Destarte, afasta as preliminares argüida, e passo a 

analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela 

empresa ré. A requerida, por sua vez, afirma que a autora autorizou a 

habilitação do pacote de serviços em sua linha telefônica, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais, e com o inadimplemento destas faturas 

houve a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, denota-se que empresa ré acostou o áudio com a contratação 

do serviço, no qual a parte autora confirma a contratação do plano vivo 

controle ofertado pelo requerido. Imperioso destacar, que no referido 

áudio ao finalizar a contratação do plano, a atendente solicita a 

confirmação dos dados da parte autora, sendo o nome completo, número 

do CPF, a data de nascimento, o que afasta a alegação de que a 

contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que o 

autor perdeu seus documentos pessoais. Desta feita, devidamente 

demonstrado a contratação do plano controle pela parte autora, tenho que 

a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da inadimplência caracteriza-se como exercício regular do direito do 

credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO 

Pretende, basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento 

da quantia de R$89,44 (oitenta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos). Processualmente, tenho que o pedido contraposto está 

amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não 

se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os 

autos, verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa 

forma, o valor cobrado é legítimo R$89,44 (oitenta e nove reais e quarenta 

e quatro centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia R$89,44 (oitenta e nove 

reais e quarenta e quatro centavos) que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-35.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DANIEL DA ROCHA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000802-35.2019.8.11.0033 REQUERENTE: RAIMUNDA DANIEL 

DA ROCHA BRITO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por RAIMUNDA DANIEL DA 

ROCHA BRITO, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Inicialmente, passo a 

analisar as questões preliminares arguidas. Interesse de Agir Analisando 

os autos restam presentes os requisitos do interesse de agir necessários 

ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: utilidade e 

necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela possibilidade 

de um resultado prático favorável e este a necessidade de ingressar em 

Juízo. Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 95,97 (noventa e cinco reais 

e noventa e sete centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle, e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 
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APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON JOSIEL BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000811-94.2019.8.11.0033 REQUERENTE: EDERSON JOSIEL 

BELEM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do feito (Id. 24345189). Registra-se que resta desnecessário a 

concordância da parte requerida com o pedido de desistência, nos termos 

do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência da ação 

e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e 
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honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000369-65.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000369-65.2018.8.11.0033 AUTOR: CLAUDEMIR BATISTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que o autor postulou pelo levantamento 

dos valores depositados pelo autor, conforme petição do Id. 24480555. 

Desta feita, havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos termos do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se 

alvará de levantamento em favor do autor, conforme conta bancária 

indicada nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-16.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO JARDIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AGULIARI (REQUERIDO)

JOAO VITOR GUARNIER AGULIARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000467-16.2019.8.11.0033. AUTOR(A): AGUINALDO 

JARDIM DE SOUZA RÉU: MARCELO AGULIARI e JOAO VITOR GUARNIER 

AGULIARI DESPACHO Visto. Intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, 

justificando a pertinência delas, sob pena de indeferimento. Após, 

concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVESTRE CHUSCZAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS FORTE MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

M M FREITAS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000424-16.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO SILVESTRE 

CHUSCZAK REQUERIDO: M M FREITAS & CIA LTDA – EPP E MADEIRAS 

FORTE MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME 

SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, 

proposta por JOAO SILVESTRE CRUSCZAK, em face de M.M. FREITAS & 

CIA LTDA e MADEIRAS FORTE MADEIREIRA E MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA –ME. Analisando os autos, verifico que embora 

devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu na 

audiência de conciliação, consoante se observa no termo do Id. 24223026. 

Impede destacar que nos processo em trâmites perante o Juizado Especial 

é necessário o comparecimento pessoal da parte autora, nos termos do 

Enunciado n. 20 do Fonaje, in verbis: “Enunciado 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000351-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000351-44.2018.8.11.0033 AUTOR: SANDRA REGINA 

FONSECA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que o autor postulou pelo levantamento 

dos valores depositados pelo autor, conforme petição do Id. 24476395. 

Desta feita, havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos termos do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se 

alvará de levantamento em favor do autor, conforme conta bancária 

indicada nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-37.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA SIQUEIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000194-37.2019.8.11.0033 AUTOR: VANDERLEIA 

SIQUEIRA LOURENCO REQUERIDO: AGUAS DE SAO JOSE S.A SENTENÇA 
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Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por 

VANDERLEIA SIQUEIRA LOURENCO, em face de ÁGUAS SÃO JOSÉ S/A. 

Sustentando que reside há aproximadamente 13 anos, sendo que o 

consumo de água nunca ultrapassou o valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais). Relata que em 18/12/2018, a empresa ré efetuou a troca do 

hidrômetro e nos meses seguintes a fatura veio em valor exorbitante, já 

que em janeiro no valor de R$ 253,04 e em fevereiro em R$ 242,46. 

Postula, ao final, pela revisão do consumo das faturas de janeiro e 

fevereiro de 2019, bem como indenização por danos morais. A requerida 

apresentou contestação, sustentando preliminarmente, a inadequação do 

rito processual, e no mérito alegou a ausência de ato ilícito, ante cobrança 

devida, e a inexistência de danos morais. Inicialmente, passo a analisar as 

preliminares arguidas. - Inadequação do rito processual. Alega a requerida 

a inadequação do rito processual, haja vista a impossibilidade de prova 

pericial no Juizado Especial. Em que pese os argumentos, entendo 

desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que já foi acostado 

elementos suficientes para o julgado. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do usuário da 

concessionária do serviço de água, é considerado consumidor, a teor da 

previsão do caput do art. 2º da Lei 8.078/90. E a Ré, por sua vez, ocupa a 

condição de fornecedora, consoante artigo 3º, §2º, da mesma norma, in 

verbis: Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3º Fornecedor é 

toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de 

serviços. (...) § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a cobrança da fatura 

de água referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 nos valores 

de R$ 253,04 equivalente ao consumo de 47m³, e de R$ 234,80 

equivalente ao consumo de 45m³. Analisando o consumo mensal de água, 

bem como o levantamento dos últimos 12 (doze) meses de consumo 

tem-se a média de 12m³ o que equiparado com o consumo nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2019, revela-se o aumento de 33m³, sem qualquer 

justificativa. Ademais, apesar de a requerida defender a legalidade do 

valor cobrado nas faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, não 

acostou documentos que provem a regularidade do hidrômetro, tampouco 

o termo de vistoria a ser realizado na residência da autora. A fatura, 

emitida unilateralmente pela ré, configura subsídio único da obrigação. 

Entretanto, vislumbro indícios de que o consumo exarado no documento 

pode não expressar a verdade, haja vista a disparidade de valores, o que 

gera dúvidas quanto à precisão da medição. Não se pode olvidar que a 

legislação consumerista é aplicável à espécie conforme do art. 3º da Lei 

nº 8.078/90, o que resulta na possibilidade de inversão do onus probrandi, 

conforme o art. 6º, inc. VIII, do mesmo sistema normativo. Segundo a 

interpretação da norma consumerista, a inversão do ônus da prova pode 

ser realizada pelo julgador quando se convencer da verossimilhança das 

alegações do consumidor ou quando convencido da sua hipossuficiência. 

Nessa esteira, tenho que a afirmação unilateral do débito, quando despido 

de suporte fático, já que a média de consumo estampada nas faturas 

anteriores apontam consumo em muito inferior, não enseja a obrigação de 

pagar. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA DE 

CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO INJUSTIFICADO - LAUDO INDICANDO 

DISPOSITIVO NO HIDRÔMETRO - DOCUMENTO UNILATERAL - CULPA DA 

CONSUMIDORA NÃO PROVADA - MULTA PELA INFRAÇÃO - DESCABIDA 

- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO, PARCIALMENTE , 

PROVIDO. A fatura emitida unilateralmente pela Autarquia fornecedora de 

água pode ter o valor reduzido quando comprovado registro de consumo 

alto e incompatível com a média aferida para a residência nos últimos seis 

meses. A inversão do ônus da prova fundada na legislação consumerista 

impõe à fornecedora justificar o valor exorbitante cobrado. A alegada 

infração consistente na colocação de dispositivo redutor do consumo, 

imputada à apelante, não é fato desconstitutivo que desautorize a revisão 

do valor cobrado. O valor devido deve ser calculado com base na média 

de consumo dos seis meses anteriores à fatura objeto do pedido. Não 

provada a culpa pela colocação do dispositivo, a multa pela infração é 

descabida. Meros boatos, sem que haja prova de que tenham partido dos 

prepostos da Autarquia não enseja indenização por dano moral”. (TJMT, 

Ap 23144/2007, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2007, Publicado no DJE 

01/08/2007) Assim, verifico que a requerida não trouxe razões suficientes 

a justificar o aumento no consumo de água em patamar diferenciado do 

consumo médio da requerente. Além disso, não ficou demonstrada pela ré 

a causa que justifique medição de consumo em patamar muito além da 

média consumida no local, desta forma, tem-se por insubsistente a 

cobrança do valor registrado na conta, sendo devido a revisão do 

faturamento das faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 

2019. - Dano Moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, as faturas 

referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, no valor de R$ 

253,04 e de R$ 234,80, respectivamente, revelou-se excessiva frente à 

média dos meses anteriores e subsequentes relativamente aos serviços 

prestados pela parte requerida. Ademais, resta evidente todo o transtorno 

suportado pela parte autora com o recebimento das faturas em valores 

exorbitantes, bem como no receio da suspensão do fornecimento de água 

referente à cobrança que ora se constatou como sendo indevida. Assim, 

apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus 

atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas, já que deixou de demonstrar a 

regularidade da fatura dos meses de novembro e dezembro. Se foi 

indevida a cobrança e se a prova da culpa da requerida, prescindível ou 

não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

cobrança indevida relativa ao fornecido de água, gera inúmeros 

transtornos, além da dor e humilhação. Finalmente, havendo, in casu, o 

dano moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação 

injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a 

culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua 

responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 
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no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar indevida a cobrança relativa as faturas dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2019 que deverá ser calculada conforme a média do valor 

dos doze últimos meses relativos à cobrança em análise, bem como 

condenar a requerida ÁGUAS DDE SÃO JOSÉ S/A ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados a autora, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, janeiro/2019. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Tendo em vista a atuação do Dr. Ricardo 

Buss Sonnenberg, como Advogado Dativo, cuja nomeação se deu nos 

autos, Id. 22768582, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, no valor de 3 URH, Tabela de Honorários 

Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil. Expeça-se certidão em 

favor do advogado dativo, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrar do Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente 

demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-35.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 8010540-35.2013.8.11.0033. AUTOR(A): JUSTINO 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

- EPP DESPACHO Visto. Intime-se o executado para que se manifeste 

acerca do cálculo do Id. 21943322, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

concluso para analise do pedido do Id. 22198246. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-85.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRLEI INOMATA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000163-85.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: VALDIRLEI 

INOMATA DOS SANTOS EXECUTADO: SIVALDO MARTINS DESPACHO 

Visto. Diante do pedido de adjudicação (Id. 22986381), intime-se o 

executado para que se manifeste em 5 (cinco) dias (CPC, art.876, §1º). 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-69.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CEZAR COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR VENANCIO (REQUERIDO)

CELIANE BATISTA HURMAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000317-69.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LEANDRO CEZAR 

COELHO REQUERIDO: ALDAIR VENANCIO E CELIANE BATISTA HURMAN 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por LEANDRO CEZAR COELHO, em face de ALDAIR VENANCIO E 

CELIANE BATISTA HURMAN. Sustenta o autor que, no inicio do ano de 

2014, autorizou os requeridos a comprarem em seu nome materiais para 

construção junto a loja O.G. Materiais para Construção. Relata que os 

requeridos não efetuaram o pagamento nas datas aprazadas, razão pela 

qual começou a receber cobranças da loja de materiais para construção. 
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Alega que já efetuou o pagamento no importe de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), remanescendo débito no importe de R$ 6.916,00 (seis mil, 

novecentos e dezesseis reais). Postula, ao final, pelo ressarcimento dos 

valores pagos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como que 

efetuem o pagamento do débito remanescente no importe de R$ 6.916,00 

(seis mil, novecentos e dezesseis reais). No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Compulsando os autos, denota-se que o autor 

acostou comprovantes de venda devidamente assinado pelos requeridos 

que totalizam o montante de R$ 14.030,69 (Quatorze mil e trinta reais e 

sessenta e nove centavo). Registra-se que embora os pedidos de vendas 

acostados tenham sido emitidos em nome do autor, encontram-se 

assinados pelos requeridos, alguns deles, inclusive, com anotações de 

que a compra foi autorizada pelo autor. Desta feita, resta devidamente 

demonstrado que os requeridos contraíram o débito no cadastro do autor 

junto ao estabelecimento comercial O.G. Material para Construção no 

importe de R$ 14.030,69 (quatorze mil, e trinta reais e sessenta e nove 

centavos). Assim, comprovado o débito, competia aos requeridos 

demonstrar que o débito já foi adimplindo, ônus que lhe competia e do qual 

não se desincumbiu. Impede destacar que competia aos requeridos 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

inteligência do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, todavia, não 

produzir nenhum prova nesse sentido. É cediço que o ônus da prova 

consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de 

prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as 

consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e 

não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação 

subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais 

como produzi-las. NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da 

prova leciona que: "(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A 

produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da 

condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por 

Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência 

de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por 

ele descrito na inicial como ensejador de seu direito". (Nelson Nery Júnior; 

Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª 

ed. São Paulo: RT,2006,P. 758-759). Destarte, forçoso a procedência da 

inicial para condenar o requerido ao pagamento adimplemento do montante 

de R$ 14.030,69 (quatorze mil, e trinta reais e sessenta e nove centavos). 

Com relação à incidência das correções, juros e correção monetária, 

tenho que deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que 

o débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, 

sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da 

moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo 

anota Theotonio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que 

se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder 

aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão 

numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com 

correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, 

em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 14.030,69 

(quatorze mil, e trinta reais e sessenta e nove centavos), devendo ser 

acrescidas de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento. Por conseguinte, 

extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 8 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-39.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE FATIMA CRUZ CARDOSO (REQUERENTE)

SEMIAO ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELA FELTRIN VETTORAZZO OAB - SP333424 (ADVOGADO(A))

JESSICA SOLIGUETTI VICENTE OAB - SP368625 (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000265-39.2019.811.0033 REQUERENTE: SEMIAO ALVES 

CARDOSO e CLARICE DE FATIMA CRUZ CARDOSO REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que o autor concordou com os valores 

depositados pelo requerido, conforme manifestação do Id. 24590385. 

Desta feita, havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos termos do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se 

alvará de levantamento em favor do autor, conforme conta bancária 

indicada nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de 

dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-42.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA AFONSO MACHADO (REQUERIDO)

 

AUTOS N. 8010244-42.2015.8.11.0033 REQUERENTE: IRINETE FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: MARTA AFONSO MACHADO SENTENÇA Visto, 

Cuida-se de Ação de Execução de titulo Extrajudicial, proposta por IRINETE 

FERREIRA DA SILVA, em face de MARTA AFONSO MACHADO. 

Compulsando os autos, verifico que a tentativa de intimação da parte 

autora para indicar o atual endereço da requerida, restou infrutífera, 

conforme certidão do Id. 25711565. Relatei. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que embora a autora tenha indicado 

seu endereço na inicial, restou infrutífera a tentativa de sua intimação para 

comparecer na audiência de conciliação, o que faz incidir a regra 

constante no artigo 19, §2º da Lei n. 9.099/95 para fins de presumir o ato 

eficaz. Com efeito, dispõe referido artigo: Art. 19. As intimações serão 

feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo 

de comunicação. (...) § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças 

de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação. Consequência disso, restando infrutífera a tentativa de 

intimação do autor, aliado ao fato dos autos se encontrarem paralisados, 

presumo válida a intimação dirigidas ao endereço declinado nos autos e, 

tendo em vista a ausência de manifestação da parte autora postulando 

pelo prosseguimento do feito, forçoso é a extinção sem julgamento do 

mérito. - Dispositivo Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e as diligências 

que lhe competiam. Deixo de condenar o autor em custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 9 de dezembro de 2019. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-79.2019.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo estipulado 

pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-81.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FERREIRA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao r. despacho de ID designo o dia 03 de outubro de 

2019, às 16h40min para realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000977-29.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

TANGEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ e em consonância com o r. despacho, designo 

a audiência de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 

12h15min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-12.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ e em consonância com o r. despacho, designo 

a audiência de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 

12h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001102-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA OAB - MT27088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MELO FREITAS (REQUERIDO)

VIVIANE RIBEIRO RAMIRES (REQUERIDO)

PAULO SERGIO RAMIRES (REQUERIDO)

ELIZANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, e em consonância com a Ordem de Serviço nº. 

001/2018 de 04 de dezembro do mesmo ano e o contido na Ata de 

Audiência, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 

13h:00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001101-12.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA OAB - MT27088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE NOVA MARINGA (REQUERIDO)

VIVIANE RIBEIRO RAMIRES (REQUERIDO)

PAULO SERGIO RAMIRES (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ e em consonância com o r. despacho, designo 

a audiência de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 

13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-98.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA PILATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000856-98.2019.8.11.0033 REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA 

PILATI REQUERIDO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 48 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada 

por FRANCISCA PEREIRA PILATI, em face de EMPRESA DE TRANSPORTES 

ANDORINHA S/A. Sustenta a parte autora que é pessoa idosa, sendo que 

no dia 18/05/2019, com 40 dias de antecedência, adquiriu de um bilhete de 

passagem para viagem a ser realizada no dia 02 de julho de 2017, de 

Maringá/PR com destino em Cuiabá/MT. Relata que embora tenha escolhido 

a poltrona n. 03, ao embarcar no ônibus observou que havia um casal na 

referida poltrona, e mesmo tendo efetuado reclamação ao motorista, este 

não adotou nenhuma medida, tecendo, ainda, comentários que macularam 

sua imagem. Postula, ao final, pela indenização por danos morais no 

importe de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais). 

Tratando de matéria exclusivamente de direito, na qual dispensa a 

produção de outras provas, passo a analise do mérito da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 
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razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso, o autor 

sustenta que adquiriu passagem junto a empresa ré do trecho Maringá/PR 

– Cuiabá/MT, e mesmo tenho marcado, antecipadamente, a poltrona n. 3, 

na ocasião do embarque teve que viagem em poltrona diversa, o que lhe 

trouxe inúmeros transtornos, já que é idosa com problema de saúde. 

Salientou, ainda, que ao tentar solucionar a questão com o motorista no 

ônibus, este teceu comentários que macularam sua imagem. A requerida, 

por sua vez, aduziu que forneceu a passagem gratuita a autora, conforme 

determina a Lei n° 10.741/2003, e não havendo qualquer obrigatoriedade 

quanto a imposição de reserva da poltrona. Ressaltou, ainda, que a autora 

viagem na poltrona n. 7, logo atrás da poltrona n. 3, inexistindo, qualquer 

transtorno já que não há diferença entre as poltronas, não havendo que 

se falar em indenização por danos morais. Desta feita, restou 

incontroverso o fornecimento gratuito da passagem de Maringá/PR à 

Cuiabá/MT, bem como que a autora realizou viagem em poltrona diversa da 

indicada no bilhete. No caso, muito embora a passagem tenha sido 

fornecida gratuitamente à autora, nos termos previsto no Estatuto do 

Idoso, denota-se que no bilhete a indicação da poltrona n.3, o que, 

inegavelmente, gerou na autora a expectativa realizar a viagem na 

mencionada poltrona. Ademais, observa-se que como a poltrona n. 3 

estava ocupada, a autora foi acomodada na poltrona n.7, logo atrás da 

poltrona n. 3, conforme demonstra o Mapa da Viagem acostado no Id. 

24906668. Registra-se que não restou evidenciado qualquer diferença 

entre as poltronas que pudesse ocasionar desconforto na viagem, até 

mesmo porque a poltrona n. 7 fica localizada na segunda fileira de 

poltronas existentes no ônibus, logo na entrada do veículo, de modo que a 

autora não precisou se deslocar até o interior do ônibus. Quanto as 

alegações que o motorista e o cobrador expuseram a autora em situação 

vexatória, constrangedora e humilhante, verifica-se que a requerente não 

logrou em demonstrar tais fatos, uma vez que sequer especificou como 

ocorreu a alegada situação vexatória pela qual foi submetida. No tocante a 

reparação pelos danos morais, a presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. O dano moral é conceituado como a agressão à dignidade 

humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser humano, de modo que, 

desse conceito conclui-se que não basta qualquer contrariedade para 

configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento íntimo e pessoal de 

dignidade da vítima. Nesse sentido, elucida Flávio Tartuce: “Os direitos da 

personalidade têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do 

indivíduo e o que se busca proteger com eles são, exatamente, os atributo 

específicos da personalidade, sendo personalidade a qualidade do ente 

considerado pessoa. Na sua especificação, a proteção envolve os 

aspectos psíquicos do indivíduo, além de sua integridade física, moral e 

intelectual, desde a sua concepção até a sua morte”. (TARTUCE, Flávio. 

Direito Civil. 2009, p. 163.) Assim, a reparação por danos morais ocorre se 

do fato imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Desta feita, muito embora esteja 

demonstrado que a autora viajou em poltrona diversa da indicada na 

passagem, não restou evidenciado qualquer transtorno na viagem apto a 

caracterizar o dano moral, uma vez que não há diferença entre as 

poltronas, pois ambas ficam localizadas logo na entrada do ônibus. Além 

do mais, não restou comprovado que o motorista e o cobrador do ônibus 

tenham submetido a autora a situação vexatória, tratando-se, portanto, de 

mero dissabor. Frisa-se que meros aborrecimentos e situações 

desabonadoras do dia-a-dia não têm o condão de configurar lesão à 

honra ou à intimidade, de modo que não é suficiente para gerar qualquer 

indenização a título de dano moral, sob pena de banalizar essa espécie de 

compensação. A esse respeito, Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio 

Cavalieri Filho, in ‘Comentários ao Novo Código Civil – Da Responsabilidade 

Civil. Das Preferências e Privilégios Creditórios’, Vol. XIII, Editora Forense, 

Rio de Janeiro, 2004, p. 103 e 104, explicam que: (...) só deve ser 

reputado com dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. (…) mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo 

econômico não configuram, por si só, dano moral (…). Dessa forma, resta 

descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte 

autora quanto à sua pretensão inicial. - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido 

o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 13 de janeiro 

de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-57.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AILDA SOARES PONSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SANTOS TORRES (REQUERIDO)

JC VEICULOS (REQUERIDO)

JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR (TESTEMUNHA)

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

OSVALDIR APARECIDO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

WANDERSON PONTES ADAO (TESTEMUNHA)

FELIPE SANTOS TORRES (TESTEMUNHA)

MARCOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

AUTOS Nº. 8010092-57.2016.8.11.0033 REQUERENTE: AILDA SOARES 

PONSIO REQUERIDO: JC VEICULOS DESPACHO Visto. Cuida-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulado por AILDA SOARES 

PONSIO, em face de JC VEICULOS, na qual postula pela restituição do 

valor de R$ 6.702,84 (seis mil, setecentos e dois reais e oitenta e quatro 

centavos) a titulo de dano material e R$ 10.897,16 (dez mil, oitocentos e 

noventa e sete reais e dezesseis centavos) a titulo de dano moral. A parte 

requerida se manifestou sustentando sua ilegitimidade passiva, ao 

argumento que o negócio descrito na inicial foi firmado com a empresa 

Stock Car Comercio de Automóveis LTDA, pertencente ao Sr. Maicon 

Clevson Correia de Carvalho, que na época dos fatos estava situada no 

mesmo endereço (Id. 7300627). Instada a ser manifestar a parte autora 

postulou pela inclusão no polo passivo dos indicados pelo réu. (Id. 

10725864). Deferido o pedido de inclusão no polo passivo de Maicon 

Clevson Correia de Carvalho, Jair Carlos Pereira Junior e Felipe Santos 

Torres (Id. 14814234), a tentativa de citação restou infrutífera. Intimada a 

requerida JC Comércio de Veículos LTDA para que informe o atual 

endereço dos requeridos Maicon Clevson Correia de Carvalho, Jair Carlos 

Pereira Junior e Felipe, permaneceu inerte (Id. 21079335). A autora 

manifestou postulando pela condenação da requerida e seus sócios (Id. 

21965478). Sucinto relatório. Decido. Em que pese os argumentos 

expostos pela autora, havendo a inclusão Maicon Clevson Correia de 

Carvalho, Jair Carlos Pereira Junior e Felipe Santos Torres no polo passivo 

da demanda, conforme postulado no Id.10725864, se mostra necessário a 

citação de todos requeridos antes da análise do mérito. Desta feita, tendo 

em vista que nos processos em trâmite perante o Juizado Especial é 
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vedado a citação por edital, intime-se a parte autora para que informe o 

endereço atualizado dos requerido Maicon Clevson Correia de Carvalho, 

Jair Carlos Pereira Junior e Felipe Santos Torres, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-98.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO KERKHOFF (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA REGINA GARCIA (REQUERIDO)

GUILHERME PARREAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1001050-98.2019.8.11.0033 EXEQUENTE: JEAN 

APARECIDO KERKHOFF EXECUTADO: GUILHERME PARREAO DA SILVA e 

MADALENA REGINA GARCIA SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, verifico que 

as partes formularam acordo em sede de audiência de conciliação (Id. 

26960899). Desta feita, homologo a composição firmada e extingo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘a’ do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010360-53.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CRISTINO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 8010360-53.2012.8.11.0033 EXEQUENTE: PAULO CRISTINO 

BRAGA EXECUTADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 

LUVERDENSE SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, verifico que as partes 

formularam acordo em sede de audiência de conciliação (Id. 27212497). 

Desta feita, homologo a composição firmada e extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘a’ do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-85.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EROALDO AQUINO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA BEATRIZ SOARES ALVES OAB - RN16240 (ADVOGADO(A))

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 8010213-85.2016.8.11.0033 AUTOR: EROALDO AQUINO 

AMARAL REQUERIDO: CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

– ME e REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA DECISÃO 

Visto. Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 

523, do Código de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo para o 

cumprimento voluntário, intime-se a exequente para que requeira o que de 

direito em 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José 

do Rio Claro/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-28.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA ANA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1001087-28.2019..8.11.0033 REQUERENTE: IRIA ANA 

CORREA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do feito (Id. 27290589). Registra-se que resta desnecessário a 

concordância da parte requerida com o pedido de desistência, nos termos 

do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência da ação 

e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 12 de 

janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-29.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1001074-29.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DA CUNHA RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a 

desistência do feito (Id. 26890341). Registra-se que resta desnecessário 

a concordância da parte requerida com o pedido de desistência, nos 

termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência 

da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José 

do Rio Claro/MT, 12 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-65.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000897-65.2019.8.11.0033 REQUERENTE: DEBORA CRISTINA DE 

ASSIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Visto. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 12 de janeiro de 2019. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-29.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000880-29.2019.8.11.0033 REQUERENTE: SUELI PEREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Visto. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 12 de janeiro de 2019. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-87.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para, em 15 (quinze) dias apresentar as 

alegações finais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-08.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO (TESTEMUNHA)

JULIO CEZAR BRIANTE (TESTEMUNHA)

JULIA PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossas Excelências para apresentarem os memoriais finais no pra 

do 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010740-42.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBIERI SANDOVETI (EXECUTADO)

JOAO PAULO SANDOVETI (EXECUTADO)

 

AUTOS N. 8010740-42.2013.8.11.0033 EXEQUENTE: JOSE MARIA 

MARIANO EXECUTADO: ANA PAULA BARBIERI E OUTRO DESPACHO 

Visto. Certifique-se quanto aos fatos relatados no Id. 25944227. Após, 

intime-se o exequente para que requeira o que de direito no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-88.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TURRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALIENDES LHOPES (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-09.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPI DA SILVA ADOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000219-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDECI GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

EXTRATO BACENJUD

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-11.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEIDE APARECIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ e em consonância com a r. ata de audiência, 

designo a audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2020, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-17.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000120-17.2018.8.11.0033 AUTOR: MARTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que 

a autora concordou com os valores depositados, postulando pelo seu 

levantamento, conforme certidão do Id. 27155467. Desta feita, havendo 

satisfação do crédito, extingo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento 

em favor do autor, conforme conta bancária indicada nos autos. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-71.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROZENDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1001013-71.2019.8.11.0033 REQUERENTE: RAFAEL ROZENDO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por RAFAEL ROZENDO DA 

SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Inicialmente, passo a analisar as 

questões preliminares arguidas. - Ausência de consulta extraída do balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o requerido o indeferimento 

da inicial, ante a ausência do extrato oficial do SPC/SERASA. Não obstante 

os argumentos expostos pelo requerido, verifica-se o autor acostou o 

extrato SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito, que alega ser indevido. Registra-se que 

resta desnecessário que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor, uma vez que não se trata de documento indispensável à propositura 

da inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA 

INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO EXARCEBADO. A 

ausência de apresentação de comprovante de endereço não implica em 

indeferimento da exordial, não competindo ao Judiciário exigir documentos 

não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o 

comprovante de endereço. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA. 

SENTENÇA CASSADA”. (TJ-GO –04799713320178090139, Relator: JAIRO 

FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ 08/10/2019). Desta feita, afasto a preliminar arguida. 

Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 66,64 (sessenta e seis reais 

e sessenta e quatro centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle, e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 
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qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Registra-se que embora 

conste outras anotações restritivas, estas são posteriores a discutida nos 

autos, razão pela qual deixo de aplicar a Súmula 385/STJ. Se foi indevida a 

restrição nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O 

artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de 

pedido contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 8 de dezembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-89.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI RAMAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY KUHN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO DRESSLER BUSS OAB - MT0005431S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALEX DE TAL (TESTEMUNHA)

VANDERLEI (TESTEMUNHA)

DIRCEU DE ARAÚJO FEITOSA (TESTEMUNHA)

 

AUTOS Nº. 8010010-89.2017.8.11.0033 REQUERENTE ROSANI RAMAO 

BATISTA REQUERIDO WANDERLEY KUHN DESPACHO/DECISÃO Vistos, 

Designo desde já audiência de instrução e julgamento para o 26/10/2017, 

às 15: 00 horas, cujo rol de testemunhas deverá ser encartado aos autos 

em até cinco dias antes da audiência, devendo as partes trazer as suas 

testemunhas, até o número máximo de três, ou, se preferir, indicar as que 

deverão ser intimadas, o que deverá ser agilizado pela secretaria. 

Convoquem-se as partes para comparecerem à audiência, sob pena 

contumácia da parte promovente e extinção do processo, ou verificação 

dos efeitos da revelia em relação da parte promovida, com julgamento da 

causa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 23 de junho de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-89.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI RAMAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY KUHN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO DRESSLER BUSS OAB - MT0005431S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALEX DE TAL (TESTEMUNHA)

VANDERLEI (TESTEMUNHA)

DIRCEU DE ARAÚJO FEITOSA (TESTEMUNHA)

 

AUTOS Nº. 8010010-89.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ROSANI RAMAO 
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BATISTA REQUERIDO: WANDERLEY KUHN SENTENÇA Vistos, Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por ROSANI RAMAO 

BATISTA, em face de WANDERLEY KUHN. Sustenta a autora que residia a 

propriedade do requerido a aproximadamente três anos, juntamente com 

seu convivente e três filhos. Relata que por motivos alheios ao seu 

conhecimento o requerido vinha lhe destratando, que chegou a expulsá-la 

da propriedade, ofendendo-a com gestos grosseiros e com palavras de 

baixo calão, razão pela qual postula pela indenização por danos morais. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Acerca do tema o 

artigo 927 do Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo, ipsis verbis: “Artigo 927 - Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.” O artigo 186 do precitado 

diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito, in verbis: “Artigo 186 - Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” Assim, para que reste configurado o dever de indenizar é 

necessária a conjunção de três pressupostos, quais sejam, o ato ilícito, o 

dano e o nexo causal, a ausência de qualquer um dos requisitos importa 

na improcedência do pedido indenizatório. Segundo as lições de Sérgio 

Carvalieri Filho: "(...) há primeiramente um elemento formal, que é a 

violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento 

subjetivo, que pode ser dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento 

causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade." Mais 

à frente, acrescenta o mencionado doutrinador: "(...) a partir do momento 

em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e 

causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o 

inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por 

violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não 

só os relativos, que se fazem mais presente no campo da 

responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, 

reais e personalíssimos." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., 

Malheiros, p.41)" Pois bem. Postula a autora pela indenização por danos 

morais decorrentes do constrangimento suportado ao ser expulsa da 

propriedade do requerido, onde residia, mediante gestos grosseiros e com 

palavras de baixo calão. No caso, denota-se que a autora, a fim de 

comprovar suas alegações, acostou boletim de ocorrência (Id. 6615455), 

no qual há apenas declarações por ela apresentadas de forma unilateral, 

reproduzidas exclusivamente com base no seu depoimento, prestado à 

autoridade policial. Embora o boletim de ocorrência goze de presunção 

iuris tantum de veracidade, quando elaborado unilateralmente por uma das 

partes não gera tal presunção, competindo ao autor produzir outras 

provas capazes de ratificar as informações constantes do registro da 

ocorrência. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. 

RELATO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÃO UNILATERAL DA PARTE 

INTERESSADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Para que se configure o dever 

de indenizar, deve restar comprovado o ato ilícito, resultante da violação 

da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, 

exigindo-se a prova da ação ou omissão do agente, dolosa ou culposa, 

além do nexo causal entre o comportamento danoso e o resultado 

proveniente da conduta. II - Sabe-se que o boletim de ocorrência goza de 

presunção 'iuris tantum' de veracidade. Entretanto, se elaborado 

unilateralmente, apenas com a versão de uma das partes, referido 

documento não gera tal presunção, competindo ao autor produzir outras 

provas capazes de ratificar as informações constantes do registro da 

ocorrência. III - Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades do 

cotidiano, sem maiores repercussões negativas na vida do interessado, 

não geram danos morais susceptíveis de reparação pecuniária. IV - 

Recurso de apelação conhecido e não provido.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.208493-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 

23/11/2018) Dessa forma, em que pesem as alegações da autora, forçoso 

reconhecer que os fatos narrados estão amparados unicamente em 

boletim de ocorrência, elaborado de forma unilateral, pois, consoante se 

observa a testemunha Alex Tatim Lemes da Silva e o informante Dirceu de 

Araújo Feitosa não souberam dar maiores esclarecimentos acerca da 

alegada discussão ocorrida entre as partes. Vale dizer, portanto, que a 

autora não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que não logrou em demonstrar fato 

constitutivo de seu direito. Nesse contexto, importa consignar que o ônus 

da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela 

ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará 

com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem 

alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação 

subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais 

como produzi-las. NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da 

prova leciona que: "(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A 

produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da 

condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por 

Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência 

de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por 

ele descrito na inicial como ensejador de seu direito". (Nelson Nery Júnior; 

Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª 

ed. São Paulo: RT,2006,P. 758-759). Portanto, ausentes nos autos provas 

dos requisitos essenciais caracterizadores da responsabilidade civil, 

aptos a gerar o dever de indenizar, forçoso é a improcedência da inicial. 

Releva notar, por oportuno, que somente deve ser deferida indenização 

por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, 

angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, 

constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no 

meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas 

projeções sociais. Ademais, a autora não produziu prova de situação 

excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou 

mesmo atingido os seus valores mais íntimos, de modo a influenciar os 

comportamentos psicológicos e causar anormalidade em sua vida. Assim, 

não estando devidamente evidenciado os pressupostos necessários para 

a responsabilização do requerido, forçoso é a improcedência da inicial. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista a atuação com Advogado Dativo do Dr. 

Gustavo Henrique Mazuchini Cauneto, cuja nomeação se deu nos autos, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, no valor de 2 URH, da Tabela de Honorários Advocatícios da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Expeça-se certidão em favor do 

advogado dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrar do Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). 

Deixo de condenar a ré em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 11 de dezembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-29.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ALCANTARA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000492-29.2019.8.1.1.0033 REQUERENTE: ESTER ALCANTARA 

FRANCA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora requereu a desistência do feito (Id. 21589224). 

Registra-se que resta desnecessário a concordância da parte requerida 

com o pedido de desistência, nos termos do enunciado n. 90 do Fonaje. 

Desta feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 20 de 

outubro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010283-73.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ASSIS ALVES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para manifestação sobre a penhora efetivada no 

prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PAIXAO DANIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000312-81.2017.8.11.0033 REQUERENTE: GABRIEL 

PAIXAO DANIELLI REQUERIDO: CLARO S.A. DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado no 

prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se com as baixa e anotações de estilo. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-04.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA THALITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000235-04.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ANGELA THALITA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Visto. 

Diante do cumprimento voluntário da obrigação (Id. 27411890), intime-se a 

parte autora para que manifeste acerca da satisfação do débito, bem 

como informe o número da conta bancário para levantamento dos valores, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-54.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DE SOUZA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000846-54.2019.8.11.0033 REQUERENTE: RONILDO DE SOUZA 

PAULA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo a 

existência de omissão na sentença proferida nos autos. Os embargos 

foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 48 da Lei n. 

9.099/95. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de 

declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, aduz o embargante a existência de omissão na sentença 

proferida nos autos, ao argumento de que deixou de considerar as telas 

sistemas acostadas na contestação como forma de comprovação a 

existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Em que pese, os 

argumentos exposto, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão, já 

que os argumentos expostos no presente embargos foram 

suficientemente analisados na sentença. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 
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questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-07.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA (TESTEMUNHA)

MILAINE SILVA DE BRITO (TESTEMUNHA)

 

AUTOS: 8010009-07.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARCIA REGINA 

VENANCIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.. DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado no 

prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se com as baixa e anotações de estilo. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010188-43.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO RODRIGUES & RODRIGUES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

AUTOS N. 8010188-43.2014.8.11.0033 REQUERENTE: CARVALHO 

RODRIGUES E RODRIGUES LTDA -ME REQUERIDO: ROSANA DE OLIVEIRA 

FERREIRA DESPACHO Visto. Intime-se a parte exequente para que indique 

bens passíveis de penhora da executada no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000723-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA BARBIERI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 1000723-56.2019.8.11.0033 DESPACHO Visto. Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização do débito. 

Após, intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora 

do executado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO LOURENCO DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 1000917-56.2019.8.11.0033 REQUERENTE: EDILBERTO 

LOURENCO DE ARAUJO FILHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DECISÃO Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica 

Brasil S/A, aduzindo a existência de omissão na sentença proferida nos 

autos. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no 

artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance 

dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso em exame, 

aduz o embargante a existência de omissão na sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que deixou de considerar as telas sistemas 

acostadas na contestação como forma de comprovação a existência do 

negócio jurídico firmado entre as partes. Em que pese, os argumentos 

exposto, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão, já que os 

argumentos expostos no presente embargos foram suficientemente 

analisados na sentença. Assim, observo que os embargos foram opostos 

com o escopo modificar os fundamentos da decisão, operando novo 

julgamento, sendo tal recurso utilizado pela embargante, totalmente 

inviável. Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 
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Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-76.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000075-76.2019.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE DA SILVA 

PINTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Visto. Tempestivo, recebo o recurso inominado, 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no 

prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. Apresentada ou 

não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 12 de 

janeiro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-81.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FERREIRA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao r. despacho de ID designo o dia 03 de outubro de 

2019, às 16h40min para realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-81.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FERREIRA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000689-81.2019.8.11.0033 AUTOR: CLOVIS FERREIRA 

GOMES DE SOUZA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. DECISÃO 

Visto. Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da 

Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez 

dias, apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 12 de janeiro de 2019. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-13.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CHROMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000894-13.2019.8.11.0033 AUTOR: CLAUDINEI 

CHROMINSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A DESPACHO Visto. Analisando os autos, verifico que o 

autor postulou pela nomeação de advogado dativo (Id. 25145446). Desta 

feita, tendo em vista que a Defensoria Pública encontra-se desprovida de 

titular nesta Comarca, nomeio a Dra. Yaissa Alexandre Bragagnolo, para 

as providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 12 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-62.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LIDYANNE MARIELLY FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000839-62.2019.8.11.0033 AUTOR: LIDYANNE MARIELLY 

FRANCA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A DESPACHO Visto. Analisando os autos, verifico que o requerente 

postulou pela nomeação de advogado dativo (Id. 25908480). Desta feita, 

tendo em vista que a Defensoria Pública encontra-se desprovida de titular 

nesta Comarca, nomeio a Dra. Marina Barbosa, para as providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-53.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL CASAVECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

T V VERDES CAMPOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 8010101-53.2015.8.11.0033 REQUERENTE: NATANAEL 

CASAVECHIA REQUERIDO: TV VERDES CAMPOS LTDA – EPP E 

ADEILSON CORREA DA SILVA DECISÃO Visto. Cuida-se de cumprimento 

proposta por NATANAEL CASAVECHIA, em face de TV VERDES CAMPOS 

LTDA – EPP e ADEILSON CORREIA DA SILVA. O processo foi extinto, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l (Id. 26680205). Sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que o 

exequente informou o valor atualizado do débito a fim de viabilizar a 

expedição da certidão de crédito nos termos do Enunciado n. 75 do 

Fonaje. Ocorre que ao atualizar o valor do débito o exequente incidiu 10% 

(dez por cento) referente aos honorários advocatícios previstos no art. 

523, §1º, do CPC, o que é indevido, nos termos Enunciado n. 97, do 
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Fonaje, observe: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Desse modo, nos processos em trâmite 

perante o Juizado Especial, não havendo o cumprimento voluntário da 

obrigação, incide apenas a multa em 10% (dez por cento). Desta feita, 

remetam-se os autos ao contador judicial para atualização do débito, sob 

vistas as partes para manifestação no prazo legal. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, expeça-se a certidão do crédito nos termos do 

Enunciado n. 75 do Fonaje, conforme determinado na sentença do Id. 

26680205. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 15 de janeiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-35.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JC FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 1000231-35.2017.811.0033 EXEQUENTE: JC FERRAGENS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: ROSANA SANTOS 

OLIVEIRA SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, 

proposta por JC FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

em face de ROSANA SANTOS OLIVEIRA. Regularmente intimada para 

indicar bens passíveis de penhora, a parte exequente permaneceu silente, 

conforme certidão do Id. 27716103. Desta feita, inexistindo bens 

penhoráveis, forçoso é a extinção do feito nos termos do art. 53, §4, da 

Lei nº. 9.099/95. “Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no termos do 

Enunciado n. 75 do Fonaje. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-11.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R DOS SANTOS SOUZA - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

(ADVOGADO(A))

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VADIMILSOM PEREIRA BRITO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. 8010087-11.2011.8.11.0033 REQUERENTE: R DOS 

SANTOS SOUZA - COMERCIO – ME REQUERIDO: VADIMILSOM PEREIRA 

BRITO DESPACHO Visto. Considerando o disposto na certidão do Id. 

27621901, na qual o exequente informa o interesse na continuação do 

feito, intime-se o exequente para que informe o valor atualizado do débito, 

bem como indique bens passiveis de penhora do executado, no prazo de 

5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 

de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-76.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO ROGERIO CARRAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000948-76.2019.8.11.0033 AUTOR: CLEBIO ROGERIO 

CARRAFA REQUERIDO: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

DESPACHO Visto. Analisando os autos, verifico que o autor postulou pela 

nomeação de advogado dativo (Id. 25394919). Desta feita, tendo em vista 

que a Defensoria Pública encontra-se desprovida de titular nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Yaissa Alexandre Bragagnolo, para as 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-53.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DALL AGNOL FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000665-53.2019.8.11.0033 REQUERENTE: VALDECI 

DALL AGNOL FAGUNDES DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, 

proposta por VALDECI DALL AGNOL FAGUNDES DA SILVA, em face de 

TIM CELULAR S.A. Sustenta a autora que possui junto à Reclamada plano 

de linha pós pago completo de linha telefônica n. (66) 9 8108-4202, sendo 

que mesmo estando adimplente com as faturas, teve o sinal telefônico 

suspenso indevidamente. Assevera que toda a cidade de Nova 

Maringá/MT ficou sem sinal de telefonia da operadora requerida por 

aproximadamente 30 (trinta) dias, o que lhe causou diversos transtornos. 

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se dispensa a 

produção de outras provas, passo a analise do mérito da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor bem como nele 

previstas, casotodas as vítimas do evento danoso, todas as pessoas 

expostas às práticas dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso a parte 

autora alega que por aproximadamente trinta dias ficou impedido de fazer 

e utilizar os serviços de telefonia da empresa ré, uma vez que houve falha 

na prestação do serviço. A requerida, por sua vez, sustentou que houve 

interrupção na prestação do serviço, acostando dados retirados 
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diretamente do site da ANATEL de que indicam que não houve falhas na 

prestação do serviço durante o período indicado pela autora. No caso, 

ainda que tenha existido a interrupção dos serviços de telefonia móvel 

mencionada pela parte autora, tal fato, por si só, não tem o condão de 

gerar lesão a direito da personalidade, como honra, nome, intimidade, 

imagem, psique, dentre outros, e, não se tratando de dano moral in re ipsa, 

incumbe à parte demonstrar o efetivo prejuízo, o que não se verifica na 

hipótese. É cediço que apesar da obrigação dos serviços serem 

prestados com razoável qualidade, com índices a serem alcançados, é 

necessário enfatizar que meros dissabores ou contratempos sofridos pela 

falha, intermitência ou queda temporária do sinal de telefonia móvel, como 

se revela neste caso, com suas dificuldades de rotina, sem qualquer 

desprestígio, não significam sintomática violação à honra (objetiva ou 

subjetiva), à imagem, intimidade ou vida privada da parte promovente. 

Assim, apesar da autora alegar ter sofrido danos morais, não apresenta 

qualquer indício de sua ocorrência, a despeito do seu ônus probatório 

previsto pelo art. 373, inciso I, CPC, impondo-se, por tal, a improcedência 

do pedido. Nesse mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 

INTERRUPÇÃO DO SINAL POR ALGUNS DIAS - AUSÊNCIA DE LESÃO A 

DIREITO DA PERSONALIDADE - MEROS ABORRECIMENTOS - 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Consoante o art. 927, 

parágrafo único, CC, e art. 14, CDC, aplicável às relações de consumo a 

responsabilidade civil objetiva, segundo a qual, para a configuração do 

dever de indenizar o consumidor, necessários a conduta do fornecedor, 

consubstanciada no vício ou defeito do produto ou do serviço, a prova do 

dano e o nexo de causalidade entre eles, prescindível a existência de 

culpa. 2. A interrupção, apenas por alguns dias, do sinal de telefonia 

móvel, não constitui dano moral in re ipsa, tratando-se, a princípio, de mero 

aborrecimento da vida cotidiana, de modo que para a configuração do 

dever de indenizar imprescindível a comprovação da efetiva e substancial 

lesão a direito da personalidade da vítima. 3. Apelo desprovido”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0261.17.007731-5/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur 

Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da 

súmula em 17/12/2018 - destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO DE TELEFONIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. A interrupção no 

serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não 

ensejando indenização por danos morais. 2. A tese defendida no recurso 

especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, 

vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento”. (STJ, Ag. Rg no Ag 1170293/RS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 

28/04/2011); Desta feita, vislumbro que os fatos declinados na exordial 

não são aptos a ensejar indenização moral, pois a falha de sinal, sua 

intermitência ou queda temporária, por mais que esta seja demorada, não a 

configuram. Assim, a simples interrupção ou falha na prestação do 

serviço de telefonia está no campo do mero dissabor tolerável, do 

contratempo até esperado. Diz-se esperado, pelas características 

técnicas inerentes à tecnologia e aos meios pelos quais trafega ou 

propaga o sinal respectivo. Demais disso, há outros mecanismos de 

solução dessas falhas, não galgando a repercussão do fato ao patamar 

de dano moral ao consumidor do serviço. Ademais, a parte promovente 

sequer alinhavou, menos ainda comprovou, que sua atividade laboral, seu 

intercâmbio social, negocial ou familiar demande necessariamente situação 

peculiar e constante uso da telefonia móvel celular como meio de sua 

eficiência em tais conduções de rotina, ou como forma exclusiva ou de 

essencial sobrevivência, nem se coincidentemente tais falhas ou quedas 

sobreditas tenham ocorrido em ditas ocasiões excepcionais. No caso, é 

incabível a presunção do dano, uma vez que a parte promovente não 

comprovou de nenhuma maneira a ocorrência concreta de fatos ofensivos 

de tal ordem contundente que efetivamente macularam sua honra, imagem 

ou personalidade em decorrência das apontadas falhas, intermitências ou 

quedas do sinal de telefonia móvel celular fornecido pela promovida. - 

Dispositivo Diante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo 

com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte promovente em custas e 

despesas judiciais e nem em honorários advocatícios, em virtude do 

princípio da gratuidade da justiça incidente nos Juizados Especiais no 

âmbito do primeiro grau de jurisdição, não vislumbrada patente má-fé dela, 

nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.° 9.099/1995. Com o trânsito em 

julgado da sentença, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

15 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-44.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIONISIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000879-44.2019.8.11.0033. AUTOR(A): MARIA DIONISIA 

DE MELO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DESPACHO Visto. Diante 

dos fatos descritos na contestação, intima-se a requerida para que junte 

aos autos documentos que comprovem a contratação do serviço de 

telefonia pela autora no prazo de 5 (cinco) dias. Com o aporte de 

documentos, intime-se a autora para que se manifeste em 5 (cinco) dias. 

Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-34.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000233-34.2019.811.0033 REQUERENTE: JOAO MARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação Reclamação pelo rito da Lei 

n. 9.099/95, formulada por JOAO MARIA DE OLIVEIRA, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, todos 

qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que no dia 26/03/2019, caiu 

a chave elétrica que ocasionou a falta de energia elétrica em sua 

residência. Relata que entrou em contato com a requerida, oportunidade 

em que foi informado que o serviço de energia elétrica seria 

reestabelecido no prazo de 7 (sete) horas, porém a energia somente 

voltou no dia 28/03/2019, por volta das 18h, o que lhe gerou grande 

transtorno. Postula, ao final, pela reparação pelos danos morais 

suportados. Em sede de contestação a requerida, sustentou 

preliminarmente, a incompetência do juizado especial, e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar 

arguida pela ré. - Incompetência do Juizado Especial Não há complexidade 

da causa para fins de retirar a competência deste Juizado Especial, vez 

que existem documentos aptos ao julgamento independentemente de 

prova pericial a ser produzida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Primeiramente, defiro o pedido de inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora, vez que presentes os requisitos autorizadores 

constantes no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 
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normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final, caso do autor. Destaco, ainda, que a responsabilidade 

da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, sustenta o autor que no dia 26/03/2019, caiu a chave elétrica que 

ocasionou a falta de energia elétrica em sua residência, que somente foi 

reestabelecida no dia 28/03/2019, por volta das 18h. A empresa ré, por 

sua vez, afirma que não houve falha na prestação do serviço, ante a 

suposta existência de excludentes da sua responsabilidade civil em razão 

da culpa exclusiva de terceiro. Não obstante os argumentos exposto pela 

requerida, verifico que não logrou em demonstra que não houve a 

interrupção da energia elétrica na residência do autor, nem tampouco que 

houve o reestabelecimento antes da data informada na inicial. Assim, 

entendo que a suspensão do fornecimento da energia elétrica na 

residência da parte autora, por mais de 48 horas, inexistindo 

inadimplência, gera responsabilidade da parte requerida. Aliás, nesse 

sentido é ressonante o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMORA 

NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ALIMENTOS 

- ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMÓVEL RURAL - DANO MORAL 

CONFIGURADO. 1. O fato de o consumidor não ter comprovado quais 

foram exatamente os alimentos alegadamente perdidos, em virtude da falta 

de energia elétrica em seu imóvel, e tampouco o valor despendido para 

obtê-los, tem-se por inviável a pretensão deduzida a título de indenização 

por danos materiais. 2. Tem-se por inegável que a demora no 

restabelecimento do serviço de energia no imóvel de pessoa idosa, gera 

ansiedade e angústia, aliado ao medo de se encontrar em imóvel rural, a 

repercutir na sua esfera subjetiva, sendo presumido o abalo moral 

sofrido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0674.16.000660-9/001, Relator(a): Des.

(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, 

publicação da súmula em 26/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

ENERGIAELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. A demora na 

prestação do serviço quanto a religação de energia elétrica na unidade 

consumidora, ainda quando adequado o padrão segundo as exigências da 

concessionária de serviço público e a necessidade do ajuizamento de 

demanda para a efetiva conclusão da tarefa é considerado dano moral 

puro, ou seja, in re ipsa, que deriva da própria ofensa sofrida em função 

da procrastinação da prestação do serviço. “ [...] Valor arbitrado a título de 

danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ 

MT Ap 101995/2017)”. (Ap 149588/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) [...]”. “[...] 4. A revisão de 

indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o 

valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas 

hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do 

recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). 

Observadas as exigências para fixação da verba honorária, os critérios 

previstos no artigo 85, § 2º do CPC, quais sejam o grau de zelo 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da 

causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu 

serviço, não prospera a tese de majoração.”(TJMT, Ap 112392/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

“APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA DESARRAZOADA NO 

RESTABELECIMENTO DA REDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

DANO MORAL RECONHECIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO 

AUTOR PREJUDICADO. Configura dano moral a demora injustificada na 

religação de energia elétrica ainda que a interrupção tenha ocorrido por 

razões justificáveis. Verificado que o dano moral é excessivo é admissível 

a sua redução a patamares razoáveis, diante da situação retratada nos 

autos.”(TJMT, Ap 51228/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) Constatada, então, a 

responsabilidade da requerida, passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Ora, inegável que a demora 

no restabelecimento do serviço de energia no imóvel do autor, lhe gerou 

ansiedade e angústia, aliado ao medo de se encontrar em imóvel rural, a 

repercutir na sua esfera subjetiva, sendo presumido o abalo moral sofrido. 

Ressalta que, ainda, o receio do autor em perder toda a sua produção de 

leite in natura, que necessita da energia elétrica para que manter 

refrigerado. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas já que 

apenas informa fatos sem comprová-los documentalmente, ônus que lhe 

competia. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito 

de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. Dentro, pois, da miríade de 

causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a falha na 

prestação de serviço da requerida deixando o consumidor sem energia 

elétrica por período superior a 48 horas, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à parte requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e 

o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua 

responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. Busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da 

vítima e o do causador do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as 

doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, 

assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de Condenar parte requerida, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 27/02/2018; Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Visto. 

Diante da atuação da Dra. Marina Barbosa como Advogada Dativa, cuja 

nomeação se deu nos autos apensos, Id. 26259429, condeno o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 2URH, 

da Resolução atualizada de 096/2007 (tabela de honorários advocatícios 

da Ordem dos Advogados do Brasil. Expeça-se certidão em favor da 

advogada dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 
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para cobrar do Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). 

Deixo de condenar a ré em custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de janeiro de 2020. . (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000807-57.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000807-57.2019.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDIO CARLOS 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que as partes formularam acordo conforme 

informada na petição do Id. 27948074. Desta feita, homologo a composição 

firmada e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, III, ‘a’ do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000869-97.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000869-97.2019.8.11.0033 REQUERENTE: LEONICE SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Visto. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença do Id. 26093832. Com o 

trânsito em julgado, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor 

do art. 523, do Código de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo para 

o cumprimento voluntário, remetam-se os autos ao Contador Judicial para 

atualização do débito. Após, intime-se o exequente para que indique bens 

passíveis de penhora do executado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

São José do Rio Claro/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000870-82.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000870-82.2019.8.11.0033 REQUERENTE: JANAINA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Visto. Intime-se 

a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código 

de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo para o cumprimento 

voluntário, remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização do 

débito. Após, intime-se o exequente para que indique bens passíveis de 

penhora do executado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-66.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1001078-66.2019.8.11.0033 AUTOR: VILSON RODRIGUES 

QUEIROZ REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, formulada por 

VILSON RODRIGUES QUEIROZ, em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Sustenta a parte autora que no mês de abril/2018, ao tentar obter crédito 

no comercio local teve a indigna surpresa de constatar que havia 

negativação em seu nome, razão pela a qual o crédito não pode ser 

concedido. Relata que buscou informação junto ao órgão de proteção ao 

crédito BOA VISTA SERVIÇOS S.A e verificou a existência de um 

pendencia no valor de R$ 144,28 (cento e quarenta e quatro reais e vinte 

e oito centavos). Assevera que em nenhum momento foi notificado acerca 

do apontamento, razão pela qual postula pela indenização por danos 

morais. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se 

dispensa a produção de outras, passo a analisar o mérito demanda, nos 

termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Resta 

incontroverso a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida junto ao Telefônica Brasil S/A no valor de 

R$ 144,28 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). 

Destaca-se, primeiramente, que sendo a requerida mantenedora do banco 

de dados em que consta a reprodução da negativação do nome da parte 

autora, demonstrada está a legitimidade passiva e eventual 

responsabilidade pela ausência de prévia notificação. No caso, a autora 

demonstrou o lançamento do débito em seu nome, divulgado nos sistemas, 

conforme documentos acompanhados na inicial. O pedido de reparação 

por danos morais tem como fundamento o descumprimento da regra posta 

no art.43, §2º do CDC, que preceitua: "Art. 43. O consumidor, sem prejuízo 

do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em 
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cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 2° A 

abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo 

deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada 

por ele.". Analisando os autos, denota-se que a requerida apresentou a 

Carta de Aviso de Débito, conforme se infere dos documentos do Id. 

24459597. É certo que a legislação aplicável não exige a comprovação da 

ciência do destinatário por meio de Aviso de Recebimento (AR). Sobre o 

tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.083.291/RS, representativo de controvérsia, decidiu que, para a 

comunicação prévia da inscrição de nome em Cadastro Restritivo de 

Crédito, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do 

devedor, informado pelo credor, sendo desnecessário o Aviso de 

Recebimento- AR. É nesse sentido o enunciado da Súmula nº 404 do STJ: 

"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros." Ademais, no caso, certo é que à análise dos documentos 

trazidos pela demandada, tem-se que a carta foi enviada ao endereço 

cadastrado junto ao banco de dados do SCPC, que certamente, 

corresponde àquele informado pela mesma por ocasião da contratação. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SOCIEDADE MANTENEDORA DO 

CADASTRO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR. 

NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO EXIGÊNCIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO 

RECURSO. - A lei exige que os Órgãos de restrição ao crédito 

comuniquem previamente ao devedor a inscrição em cadastros de 

inadimplentes. - Não há qualquer exigência legal de que a comunicação 

prévia seja efetuada por meio de carta com aviso de recebimento; pelo 

contrário, entende o STJ que é dispensável o aviso de recebimento (AR) 

na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu 

nome em bancos de dados e cadastros (Súmula 404). - A ratio decidendi 

do precedente paradigmático contido no REsp 1.083.291 é no sentido de 

que não cabe ao gerente do cadastro investigar o endereço correto do 

consumidor, de forma que é suficiente para o cumprimento do art. 43, §2º 

do CDC o envio da correspondência ao endereço informado pelo credor. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.062457-7/001, Relator(a): Des.(a) José 

Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2019, 

publicação da súmula em 11/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. 2. Comprovando o órgão de restrição ao crédito ter 

expedido regularmente a notificação de que trata o § 2º do art. 43 do 

Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em indenização por 

danos morais. 3. A lei não exige que a comunicação prévia seja entregue 

pessoalmente ao destinatário, devendo ser realizada por escrito, sem 

maiores formalidades, bastando que seja comprovado o seu envio para o 

endereço fornecido pelo consumidor. 4. Recurso não provido.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.079192-1/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur 

Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da 

súmula em 02/09/2019) Nesse contexto, não há qualquer ato ilícito a 

autorizar a responsabilização da demandada e consequentemente, a sua 

condenação no pagamento de indenização por danos morais. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se 

o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-83.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

CLEITON MATOS SANTOS OAB - 039.554.245-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000027-83.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:CLEITON MATOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON DE SOUZA, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ POLO PASSIVO: JUÍZO DO JUIZADO 

ESPECIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 28/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-33.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GAMITO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000828-33.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ITAMAR GAMITO 

VALIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por ITAMAR GAMITO VALIM, em face do BRANCO 

BRADESCO S.A., na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega desconhecer. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na 

qual se dispensa a produção de outras provas, passo a analise do mérito 

da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 207,72 

(duzentos e sete reais e setenta de dois centavos). Ocorre que autora 

sustenta que o débito é indevido, afirmando que jamais manteve qualquer 

relação negocial com o requerido. A requerida, por sua vez, afirma que o 

débito é oriundo do contrato n. 893037171000004, sendo que a 

inadimplência ocasionou a inscrição de seu nome nos bancos de dados 
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dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, denota-se que a ré acostou 

a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Sem Seguro 

Prestamista, devidamente assinada e instruída com cópia dos documentos 

pessoais do autor, a fim de demonstrar a legalidade do débito. Imperioso 

destacar, que é nítida a semelhança entre a assinatura aposta no contrato 

acostado com aquela aposta na procuração acostada na inicial, de modo 

que a dívida existe e deve ser paga pelo consumidor. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO 

NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE 

PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de INEXISTÊNCIA de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação 

jurídica e da origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de 

direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para 

realização de PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no 

CONTRATO é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a 

inicial. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 

de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-23.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WANGLYS KARLLISSON DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

ROGÉRIO BERNARDES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000861-23.2019.8.11.0033. AUTOR(A): WANGLYS 

KARLLISSON DOS SANTOS ARAUJO REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA 

DE CORREIOS E TELEGRAFOS e ROGÉRIO BERNARDES GARCIA 

DESPACHO Visto. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por WANGLYS KARLISSON DOS SANTOS ARAUJO, em face de 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS e ROGÉRIO 

BERNARDES GARCIA. A requerido Empresa Brasileira de Correio e 

Telégrafos apresentou contestação, arguido preliminarmente a 

impossibilidade de ser parte perante o Juizado Especial, e no mérito 

postulou pela improcedência da inicial. Sucinto relatório. Fundamento e 

decido. O Decreto nº 8.016/13, que altera o Decreto-lei nº 509/69, ao 

instituir o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

estabeleceu: “Art. 1o A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 

empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo 

Decreto-lei nº 509, de 20 de março de 1969, será regida pela legislação 

federal e por este Estatuto.” Assim, forçoso concluir que a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos possui natureza jurídica de empresa 

pública federal, já que vinculada ao Ministério das Comunicações. Nesse 

contexto, ao tratar da competência da Justiça Federal, a Carta 

Constitucional assim cuidou de estabelecer: “Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I. as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho”; Dessa forma, forçoso concluir que, nos termos do art. 109, 

inciso I da Carta Constitucional, a competência para processar e julgar a 

execução fiscal movida em face da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos é da Justiça Federal. Ante o exposto, declino da competência 

para a Justiça Federal, para onde estes autos deverão ser encaminhados, 

promovidas as anotações necessárias e baixa no Cartório Distribuidor. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-50.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNHO DAS NEVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000133-50.2017.811.0033 REQUERENTE: EDNHO DAS 

NEVES PEREIRA REQUERIDO: BANCO PAN S/A DESPACHO Visto. Diante 

do cumprimento voluntário da obrigação (Id. 27725631), intime-se o 

exequente para que manifeste acerca da satisfação do débito, bem como 

informe o número da conta bancária para expedição de alvará, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

16 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-45.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MATOS GADEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1001060-45.2019.8.11.0033 REQUERENTE: GELSON MATOS 

GADEIA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por GELSON MATOS GADEIA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se 

dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 
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Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela 

empresa ré. A requerida, por sua vez, afirma que a autora autorizou a 

habilitação do pacote de serviços em sua linha telefônica, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais, e com o inadimplemento destas faturas 

houve a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, denota-se que empresa ré acostou o áudio com a contratação 

do serviço, no qual a parte autora confirma a contratação do plano vivo 

controle ofertado pelo requerido. Imperioso destacar, que no referido 

áudio ao finalizar a contratação do plano, a atendente solicita a 

confirmação dos dados da parte autora, sendo o nome completo, número 

do CPF, a data de nascimento, o que afasta a alegação de que a 

contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que o 

autor perdeu seus documentos pessoais. Desta feita, devidamente 

demonstrado a contratação do plano controle pela parte autora, tenho que 

a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da inadimplência caracteriza-se como exercício regular do direito do 

credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. Ademais, não vislumbro a 

litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - 

Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000271-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ELADIO DI LORENZO ARROYO (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSILDE ZAFALON BALAROTTI (EXCIPIENTE)

EDUARDO BALAROTTI (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000271-46.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ROBERTO ELADIO 

DI LORENZO ARROYO REQUERIDO: EDUARDO BALAROTTI e GERSILDE 

ZAFALON BALAROTTI SENTENÇA Visto. Trata-se de Incidente de 

Desconsideração de Pessoa Jurídica, proposta por ROBERTO ELADIO DI 

LORENZO ARROYO, em face de EDUARDO BALAROTTI e GERSILDE 

ZAFALON BALAROTTI. Regularmente intimados, o requeridos 

permaneceram inertes, conforme certidão do Id. 23031848. No Id. 

25294039, o requerente postulou pela desconsideração da personalidade 

jurídica. Sucinto relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de 

desconsideração de pessoa jurídica, visando a inclusão no polo passivo 

da demanda de Eduardo Balarotti e Gersilde Zafalon Balarotti. O instituto 

da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, nas 

hipóteses em que reste demonstrada fraude ou abuso de direito 

relacionado à sua autonomia patrimonial, conforme estabelece e art. 50 do 

Código Civil, observe: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, o juiz pode decidir, a requerimento da parte ou do Ministério 

Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas 

e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica". Assim, 

para que as obrigações da pessoa jurídica seja estendida aos bens 

particulares dos sócios da empresa, é necessário comprovação cabal do 

abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse 

sentido, é firme o entendimento jurisprudencial: "AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS 

INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DOS 

SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A desconsideração da personalidade jurídica é 

medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a 

análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso 

de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se 

verifica na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento." 

(AgRg no REsp 623.837/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 08/02/2011, DJe 17/02/2011) “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E 

EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

INCIDENTE PROCESSUAL. FORMAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEDIDA 

DEFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRADITÓRIO PELOS SÓCIOS 

PRESERVADO ATRAVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DESPERSONIFICAÇÃO JURÍDICA.MEDIDA EXCEPCIONAL. 

INADIMPLEMENTO E AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. 

ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA PARA A PRETENDIDA 

DESPERSONIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme pacificado pelo 

c. STJ: A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente 

processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, 

dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi 

superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, 

mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção 

de pré-executividade.". 2. O instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica é medida excepcionalíssima, que só tem lugar 

quando demonstrada fraude ou abuso de direito relacionado à sua 

autonomia patrimonial. Assim, apenas se comprovado cabalmente o desvio 

no uso da pessoa jurídica é que cabe falar em desconsideração, e, 

consequentemente, no sacrifício do patrimônio dos sócios. 3. Logo, não 

basta o inadimplemento de uma obrigação por parte da pessoa jurídica, é 

necessário que tal descumprimento decorra do desvirtuamento da função 

da mesma. A personificação é um instrumento legítimo de destaque 

patrimonial, e eventualmente de limitação de responsabilidade, que só pode 

ser descartado caso o uso da pessoa afaste-se dos fins para os quais o 

direito a criou. 4. Embora seja presumível o encerramento irregular das 

atividades da empresa devedora, hipótese em que não foram 

demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil, não sendo 

permissiva a desconsideração da personalidade jurídica. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0024.04.412417-0/002, Relator(a): Des.(a) Otávio 

Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da 

súmula em 06/12/2019 - destaquei) Desse modo, o simples inadimplemento 

da obrigação, por si só, não é suficiente que a desconsideração da 

pessoa jurídica, sendo indispensável a comprovação do abuso de direito, 

desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse mesmo contexto, 

importa consignar que o mero encerramento irregular das atividades da 

empresa não é suficiente à desvalidação de sua personalidade jurídica, 

consoante pacifico entendimento jurisprudencial, in verbis: "AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. 
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CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A 

DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não é possível deferir a 

desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta de fraude 

ou de abuso de personalidade.2. A mera dissolução irregular da 

sociedade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade para alcançar bens dos sócios. Precedentes. 3. Agravo interno 

a que se nega provimento". (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 870.758/RJ, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/10/2019, DJe 22/10/2019 - destaquei) No caso em tela, o requerente 

postulou a desconsideração da pessoa jurídica fundamentando seu 

pedido apenas no fato da inexistência de patrimônio constringível da 

empresa. Desta feita, não vislumbro a demonstração do abuso de direito, 

desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos necessários para 

o deferimento do pedido de desconsideração da pessoa jurídica, razão 

pela qual se mostra forçoso o seu indeferimento. Diante o exposto, julgo 

improcedente o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000063-96.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CASSOL (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE ANDRADE (Paulinho Tapiruna) (EXCIPIENTE)

REGINALDO BARBOSA DA SILVA (EXCIPIENTE)

 

AUTOS Nº. 1000063-96.2018.811.0033 EXEQUENTE: MARCO ANTONIO 

CASSOL EXECUTADO: RESIWOOD RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA -ME 

DESPACHO Visto. Não obstante os argumentos expostos pelo requerente 

na manifestação do Id. 23352455, indefiro o pedido de citação por meio do 

Whatsapp ante a ausência de regulamentação legal, uma vez que não há 

Portaria deste Juízo disciplinado o uso do aplicativo nas 

citações/intimações. Ademais, tratando-se de pedido de desconsideração 

de pessoa jurídica é necessária a citação pessoal do requerido Reginaldo 

Barbosa da Silva. Com efeito, intime-se o autor para que se manifeste 

informando o atual endereço do requerido Reginaldo Barbosa da Silva, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-93.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000436-93.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ALAN JUNIOR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que as partes formalizaram 

acordo, conforme informado no Id. 27947513. Desta feita, homologo a 

composição firmada e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, ‘a’ do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-24.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TOMAZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010079-24.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: CAMILA TOMAZ 

MENDES EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA DESPACHO Visto. 

Cuida-se de Cumprimento de sentença formulado por Camila Tomaz 

Mendes, em face de SKY Brasil Serviços LTDA. Analisando os autos, 

denota-se que foi concedida de tutela de urgência para determinar fim de 

determinar que a requerida promova ao restabelecimento do plano Master, 

no prazo de 24 horas, sob pena de fixação de astreint, no valor diário de 

R$ 500,00, em caso de descumprimento (Id. 8683715). Ademais, a ação 

julgada procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para: - determinar a manutenção do plano 

inicialmente contratado Pré-Pago Master, pelo prazo de seis meses, a 

conta da data da efetiva prestação do serviço em fevereiro de 2017; - 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso.” No decorrer do procedimento, a autora noticiou o 

descumprimento da obrigação de fazer estampada no titulo judicial, 

consistente na manutenção do plano Pré-Pago Master, pelo prazo de seis 

meses (Id. 11836455). Ademais, verifico que a multa diária pelo 

descumprimento da obrigação de fazer foi reduzida no importe de R$ 

100,00 (cem reais), nos termos do art. 537, §1º, do CPC, conforme 

decisão do Id. 17444682. A requerida, por sua vez, demonstrou o 

cumprimento da obrigação de fazer em 24/04/2019, Id. 19594245. Diante o 

exposto, intime-se a exequente para que manifeste interesse na execução 

da multa fixada em razão do descumprimento da obrigação de fazer, 

acostando o respectivo cálculo com a evolução dos valores que entende 

devido. Sem prejuízo, considerando que a requerida acostou comprovante 

de pagamento dos valores remanescentes referente aos danos morais (Id 

19928775), intime-se a exequente para que se manifeste, informando o 

número da conta bancária para expedição do alvará. São José do Rio 

Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-11.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARIA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000823-11.2019.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDIMARIA DE 

SOUZA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 
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Danos Morais, ajuizada por CLAUDIMARIA DE SOUZA COSTA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se 

dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela 

empresa ré. A requerida, por sua vez, afirma que a autora autorizou a 

habilitação do pacote de serviços em sua linha telefônica, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais, e com o inadimplemento destas faturas 

houve a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, denota-se que empresa ré acostou o áudio com a contratação 

do serviço, no qual a parte autora confirma a contratação do plano vivo 

controle ofertado pelo requerido. Imperioso destacar, que no referido 

áudio ao finalizar a contratação do plano, a atendente solicita a 

confirmação dos dados da parte autora, sendo o nome completo, número 

do CPF, a data de nascimento, o que afasta a alegação de que a 

contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que o 

autor perdeu seus documentos pessoais. Desta feita, devidamente 

demonstrado a contratação do plano controle pela parte autora, tenho que 

a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da inadimplência caracteriza-se como exercício regular do direito do 

credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. Ademais, não vislumbro a 

litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - 

PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida à 

condenação do autor no pagamento da quantia de R$ 100,89 (cem reais e 

oitenta e nove centavos). Processualmente, tenho que o pedido 

contraposto está amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 

9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia”. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada 

a existência da dívida. Dessa forma, o valor cobrado é legítimo R$ 100,89 

(cem reais e oitenta e nove centavos), e deve ser arcado pela autora e 

atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 

do Código Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte 

autora, razão pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante o exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o 

procedente para o fim de condenar o autor no pagamento da R$ 100,89 

(cem reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-93.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE IRIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000824-93.2019.8.11.0033 REQUERENTE: EDENICE IRIA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por EDENICE IRIA DA SILVA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se 

dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela 

empresa ré. A requerida, por sua vez, afirma que a autora autorizou a 

habilitação do pacote de serviços em sua linha telefônica, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais, e com o inadimplemento destas faturas 

houve a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, denota-se que empresa ré acostou o áudio com a contratação 

do serviço, no qual a parte autora confirma a contratação do plano vivo 

controle ofertado pelo requerido. Imperioso destacar, que no referido 

áudio ao finalizar a contratação do plano, a atendente solicita a 

confirmação dos dados da parte autora, sendo o nome completo, número 

do CPF, a data de nascimento, o que afasta a alegação de que a 

contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que o 

autor perdeu seus documentos pessoais. Desta feita, devidamente 

demonstrado a contratação do plano controle pela parte autora, tenho que 

a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da inadimplência caracteriza-se como exercício regular do direito do 

credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. Ademais, não vislumbro a 

litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - 

PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida a 

condenação do autor no pagamento da quantia de R$ 94,69 (noventa e 

quatro reais e sessenta e nove centavos). Processualmente, tenho que o 

pedido contraposto está amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 
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9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia”. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada 

a existência da dívida. Dessa forma, o valor cobrado é legítimo R$ 94,69 

(noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) e deve ser arcado 

pela autora e atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos 

termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de 

má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Quanto ao pedido 

contraposto, julgo-o procedente para o fim de condenar o autor no 

pagamento da R$ 94,69 (noventa e quatro reais e sessenta e nove 

centavos) que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a 

data do vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a 

contar da citação. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente 

ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 

de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-20.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FERREIRA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000900-20.2019.8.11.0033 REQUERENTE: GEOVANI 

FERREIRA MARINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por GEOVANI FERREIRA 

MARINHEIRO, em face do BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, na qual a 

parte autora sustenta que teve seus dados inseridos indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer. 

Tratando de matéria exclusivamente de direito, na qual que se dispensa a 

produção de outras provas (CPC, art. 355, I), passo a analise do mérito da 

demanda. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito no débito no importe de R$ 

402,78 (quatrocentos e dois reais e setenta e oito centavos). No caso a 

autora sustentou que jamais celebrou qualquer contrato com a empresa 

ré, de modo que o débito é indevido. A requerida, por sua vez, afirma que 

o autor é titular do cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO sob o nº 

5090 XXXX XXXX 0101, cujo débito é oriundo do inadimplemento das 

faturas do cartão de crédito. Ademais, vislumbra-se que o requerido 

acostou a Proposta de Emissão de Cartão de Crédito Bradesco, 

acompanhada das respectivas faturas, o que demonstra a legalidade do 

débito. Imperioso destacar que é nítida a semelhança entre as assinaturas 

apostas nos contratos acostados com aquela aposta na procuração 

acostada na inicial, de modo que a dívida existe e deve ser paga pelo 

consumidor. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA 

DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS 

IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação 

de INEXISTÊNCIA de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação jurídica e da 

origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a inclusão do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não 

havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de 

PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no CONTRATO é 

idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a inicial. Havendo 

comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a 

manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à 

condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso 

desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no 

DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida legitima a inscrição dos 

dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. - Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. 

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000580-04.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000580-04.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Visto. Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização do débito. 

Após, intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora 

do executado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 
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TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010033-40.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ DE MAGALHAES MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDUIR NEVES (EXECUTADO)

 

AUTOS: 8010033-40.2014.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA BEATRIZ DE 

MAGALHAES MORAIS REQUERIDO: VANDUIR NEVES DESPACHO Visto. 

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do resultado negativo 

das hastas públicas (Id. 20045425 e 26177020), no prazo de 5 (cinco) 

dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES LOPES FERNANDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000852-61.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA DOLORES 

LOPES FERNANDES DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/ Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DOLORES 

LOPES FERNANDES DE ANDRADE, em face do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega desconhecer. Tratando de matéria exclusivamente de direito, na qual 

que se dispensa a produção de outras provas (CPC, art. 355, I), passo a 

analise do mérito da demanda. O pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no débito no 

importe de R$ 402,78 (quatrocentos e dois reais e setenta e oito 

centavos). No caso a autora sustentou que jamais celebrou qualquer 

contrato com a empresa ré, de modo que o débito é indevido. A requerida, 

por sua vez, afirma que o autor é titular do cartão de crédito ELO 

NACIONAL MULTIPLO sob o nº 5090 XXXX XXXX 0101, cujo débito é 

oriundo do inadimplemento das faturas do cartão de crédito. Ademais, 

vislumbra-se que o requerido acostou a Ficha de Proposta de Abertura de 

Conta de Deposito Pessoa Jurídica, Termo de Adesão a Produtos e 

Serviços Pessoa Física – Bradesco Expresso, acompanhada dos 

documentos pessoais e a extrato bancário. Imperioso destacar que é 

nítida a semelhança entre as assinaturas apostas nos contratos 

acostados com aquela aposta na procuração acostada na inicial, de modo 

que a dívida existe e deve ser paga pelo consumidor. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO 

NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE 

PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de INEXISTÊNCIA de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação 

jurídica e da origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de 

direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para 

realização de PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no 

CONTRATO é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a 

inicial. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 19 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA OAB - MT27088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE RIBEIRO RAMIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GISELE WAHL CARNEIRO DA SILVA OAB - MT11240-O 

(ADVOGADO(A))

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000834-40.2019.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO BRAGA 

NETO REQUERIDO: VIVIANE RIBEIRO RAMIRES DESPACHO Visto. 

Intimem-se as parte para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH RANIERIE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000820-56.2019.8.11.0033 REQUERENTE: DEBORAH 

RANIERIE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por DEBORAH RANIERIE ALMEIDA SANTOS, em 

face do VIVO S.A., na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega desconhecer. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. - 

Inépcia da inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada a 

inépcia da inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos 

no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou 

causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. Não é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram 

presentes todos os requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, 

ainda, qualquer dos vícios elencados no dispositivo transcrito. -Interesse 

de Agir Analisando os autos restam presentes os requisitos do interesse 

de agir necessários ao regular e válido processamento do feito, quais 

sejam: utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado 

pela possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade 

de ingressar em Juízo. - Incompetência Juizado Especial Rejeito a 

preliminar arguida vez que a presente ação versa sobre pedido, cuja 

análise prescinde de perícia, na forma como alegada, de modo que este 

Juizado torna-se competente para análise e julgamento do feito. Superada 

as preliminares, passo a analise do mérito da demanda. O pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso os 

descontos no beneficio previdenciário da autora no importe de R$ 229,67 

(duzentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos). No caso a 

autora sustentou que jamais celebrou qualquer contrato com a empresa 

ré, de modo que o débito é indevidos. A requerida, por sua vez, afirma que 

o autor habilitou a linha telefônica e o plano de serviços, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais. Ademais, denota-se que a ré acostou a 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP acompanhada dos 

documentos pessoais e do Relatório de Chamados, a fim de demonstrar a 

legalidade do débito. Imperioso destacar, que é nítida a semelhança entre a 

assinatura aposta no contrato acostado com aquela aposta na procuração 

acostada na inicial, de modo que a dívida existe e deve ser paga pelo 

consumidor. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA 

DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS 

IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação 

de INEXISTÊNCIA de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação jurídica e da 

origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a inclusão do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não 

havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de 

PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no CONTRATO é 

idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a inicial. Havendo 

comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a 

manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à 

condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso 

desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no 

DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida legitima a inscrição dos 

dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida a 

condenação do autor no pagamento da quantia de R$ 309,66 (trezentos e 

nove reais e sessenta e seis centavos). Processualmente, tenho que o 

pedido contraposto está amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 

9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia”. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada 

a existência da dívida. Dessa forma, o valor cobrado é legítimo R$ 309,66 

(trezentos e nove reais e sessenta e seis centavos). e deve ser arcado 

pela autora e atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos 

termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de 

má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Quanto ao pedido 

contraposto, julgo-o procedente para o fim de condenar o autor no 

pagamento da quantia R$ 309,66 (trezentos e nove reais e sessenta e 

seis centavos)., que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, 

desde a data do vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 

estes a contar da citação Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 19 

de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-86.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL BALBINOT LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000721-86.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ANTONIO 

ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: HOTEL BALBINOT LTDA - EPP 

DESPACHO Visto. Intime-se a requerida para que se manifeste acerca do 

disposto na certidão do Id. 26366656. Após, concluso. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-38.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LOPES POLICARPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000957-38.2019.8.11.0033 REQUERENTE: SUELI LOPES 

POLICARPO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

com Indenização por Danos Morais, formulada por SUELI LOPES 

POLICARPO DE OLIVEIRA, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente a prescrição, a 

ausência de interesse de agir e a inépcia da incial, e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial. Primeiramente, passo a analisar as 

preliminares arguidas. - Inépcia da inicial A preliminar deve ser rejeitada. 

Para que seja declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um 

dos elementos dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in 

verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não é o caso da 

inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os requisitos 

contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos vícios 

elencados no dispositivo transcrito. -Interesse de Agir Analisando os 

autos restam presentes os requisitos do interesse de agir necessários ao 

regular e válido processamento do feito, quais sejam: utilidade e 

necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela possibilidade 

de um resultado prático favorável e este a necessidade de ingressar em 

Juízo. - Prescrição Aduz o banco réu que o direito do autor encontra-se 

prescrito haja vista que o seu nome foi negativado em 18/06/2015 e a 

presente ação foi ajuizada somente no dia 16/09/2019, portanto, após 

decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil para 

a pretensão de reparação civil. Em que pese os argumentos expostos, a 

norma disposta no art. 189 do Código Civil estabelece que: "violado o 

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". Contudo, o início 

da fluência do prazo prescricional decorre não da violação a um direito 

subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo seu respectivo 

titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo inicial do prazo 

prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o seu nome 

encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e não a data 

daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

/CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente agora teve ciência da negativação do 

seu nome e tendo a presente ação sido ajuizada em 16/09/2019, não se 

há de falar em prescrição. Superada as preliminares, passo a analise do 

mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 635,11 (seiscentos e trinta e cinco reais e onze 

centavos). Embora a parte requerida sustente a legalidade do débito, não 

acostou qualquer documento que comprove a solicitação do cartão pelo 

autor, tampouco a utilização deste. Desta feita, inexistindo provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes, restou 

comprovada a qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Ressalto que embora haja outras anotações restritivas, estas são 

posteriores a discutida nos autos, razão pela não há incidência da Súmula 

385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 
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amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZANARDINI DE LIMA (REQUERIDO)

T.J. DA SILVA - SUCATAS - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS N. 1000764-57.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JUSTINO ANTONIO 

DA SILVA REQUERIDO: EDUARDO ZANARDINI DE LIMA e M.G. COUTINHO 

FILHO TRANSPORTES EIRELI - EPP DESPACHO Visto. Intime-se o autor 

para que informe o atual endereço do requerido Eduardo Zanardini de 

Lima, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena extinção. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-92.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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OSVELT RONDON FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000546-92.2019.8.11.0033 AUTOR: OSVELT RONDON 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A E SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA DESPACHO Visto. Analisando os autos, verifico 

que o requerente postulou pela nomeação de advogado dativo (Id. 

23080668). Desta feita, tendo em vista que a Defensoria Pública 

encontra-se desprovida de titular nesta Comarca, nomeio a Dra. Marina 

Barbosa, para as providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-75.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR WINTER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000767-75.2019.8.11.0033 AUTOR: EDEMAR WINTER 

REQUERIDO: AGUAS DE SAO JOSE S.A SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a autora concordou com os valores depositados, postulando 

pelo seu levantamento, conforme certidão do Id. 27891497. Desta feita, 

havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se alvará de 

levantamento em favor do autor, conforme conta bancária indicada nos 

autos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000584-41.2018.8.11.0033 REQUERENTE: DOUGLAS 

GONÇALVES SANTOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, 

formulada por DOUGLAS GONÇALVES SANTOS, em face de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA. Sustenta o autor que no dia 07/06/2018, formalizou com 

a requerida contrato para disponibilização de canais extras, tendo sido 

pago por dois meses sem a disponibilização dos canais, sendo no mês de 

agosto a fatura aumentou para R$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais). 

Postula, ao final, que a requerida cumpra conforme contratado, 

disponibilizando o aparelho, bem como indenização por danos morais. 

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito na qual se dispensa a 

produção de outras provas, passo a analise do mérito, nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Primeiramente, proceda a retificação do polo 

passivo da demanda, fazendo consta SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA como requerida. Destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, sustenta o autor que contratou junto a requerida a aquisição de 

canais extras em seu plano de TV por assinatura, e mesmo já tendo 

pagado dois meses a requerida ainda não disponibilizou os mencionados 

canais. A requerida, por sua vez, confirma a contratação dos canais 

extras no plano de TV por assinatura do autor, salientado que somente 

houve a cobrança do plano na fatura com vencimento em 21/08/2018, 

sendo que não houve a instalação por irregularidade, já que o cliente 

solicitou a instalação em outro endereço, descumprindo a regra contratual. 

Ademais, a requerida informou que em 08/10/2018 foi realizada alteração 

para o pacote MASTER II HD 2018, no valor R$ 149,90 (cento e quarenta e 

nove reais e noventa centavos), o qual é composto por dois 

equipamentos, os quais foram instalados no endereço da parte autora. 

Pois bem. Em que pese as alegações, analisando os autos verifico que o 

autor não logrou em comprovar a cobrança por dois meses dos valores 

referentes à aquisição dos canais extras, sem a disponibilização do 

serviço. Destaca-se que, oportunizado ao autor acostar a faturas em que 

houve a cobrança indevida e os respectivos comprovantes de pagamento, 

informou que não possuía os respectivos documentos (Id.). Dessa forma, 

em que pese os argumentos expostos, vislumbro que o autor não logrou 

em comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia e do 

qual não se desincumbiu. Registra-se que mesmo com a inversão do ônus 

da prova, cabia ao autor fazer prova constitutiva de seu direito, 

demonstrando a cobrança dos canais extras antes de disponibiliza-los. 

Nesse contexto, importa consignar que o ônus da prova consiste em 

regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de 

determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências 

se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve 

produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só 

são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las. 

NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da prova leciona que: 

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa 

posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no 

tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo 

a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a 

quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa 

demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como 

ensejador de seu direito". (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade 

Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: RT,2006,P. 

758-759). Insta salientar, que a requerida afirma que não houve a 

prestação do serviço conforme contratado, por culpa exclusiva do autor, 

que solicitou a instalação de um aparelho em local diverso do seu 

endereço, descumprindo regra contratual. Assim, não estando 

devidamente demonstrado a prática de ato ilícito pela empresa requerida, 

forçoso é a improcedência da inicial. - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-12.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KEVELLYN HONORATA DE SOUSA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000282-12.2018.8.11.0033 REQUERENTE: KEVELLYN 

HONORATA DE SOUSA DIAS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a autora concordou com os valores 

depositados, postulando pelo seu levantamento, conforme certidão do Id. 

27259624. Desta feita, havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

expeça-se alvará de levantamento em favor do autor, conforme conta 

bancária indicada nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GAMITO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000085-57.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ITAMAR GAMITO 

VALIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a autora concordou com os valores 

depositados, postulando pelo seu levantamento, conforme certidão do Id. 

27259629. Desta feita, havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

expeça-se alvará de levantamento em favor do autor, conforme conta 

bancária indicada nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-77.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010328-77.2014.8.11.0033 REQUERENTE: LETICIA FERREIRA 

ROSA REQUERIDO: OI S/A DESPACHO Visto. Defiro o pedido do Id. 

27307787. Com efeito, desarquivem-se os autos e intime-se a autora para 

que requeira o que de direito em 5 (cinco) dias. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-76.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES LOPES FERNANDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000851-76.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA DOLORES 

LOPES FERNANDES DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕESS/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/ Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DOLORES 

LOPES FERNANDES DE ANDRADE, em face do BRANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega desconhecer. Em sede de contestação, o requerido sustentou a 

incompetência do Juizado Especial, ausência de interesse de agir e a 

inépcia de inicial, no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente passo a analisar as preliminares arguidas pela requerida. 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar arguida vez que a 

presente ação versa sobre pedido, cuja análise prescinde de perícia, na 

forma como alegada, até mesmo porque a requerida não acostou nenhum 

documento que comprove o débito, de modo que este Juizado torna-se 

competente para análise e julgamento do feito. Interesse de Agir 

Analisando os autos restam presentes os requisitos do interesse de agir 

necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Inépcia da inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para 

que seja declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um dos 

elementos dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Não é o caso da inicial dos autos, eis que 

se encontram presentes todos os requisitos contidos no artigo 319 do 

CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos vícios elencados no dispositivo 

transcrito. Registra-se que resta desnecessário que o comprovante de 

endereço esteja em nome do autor, uma vez que não se trata de 

documento indispensável à propositura da inicial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. FORMALISMO EXARCEBADO. A ausência de apresentação 

de comprovante de endereço não implica em indeferimento da exordial, 

não competindo ao Judiciário exigir documentos não elencados como 

indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o comprovante de 

endereço. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”. 

(TJ-GO –04799713320178090139, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data 

de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

08/10/2019). Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. O pedido inicial deve 

ser julgado parcialmente procedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 
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razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no 

caso em análise que é incontroversa a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 81,36 (oitenta e um reais e 

trinta e seis centavos). Embora a parte requerida afirme que o débito é 

oriundo do inadimplemento das faturas o cartão de crédito VISA 

NACIONAL de nº 4551811129170366, não acostou qualquer documento 

que comprove a solicitação do cartão pelo autor. Ressalta-se que 

oportunizado a requerida a acostar a respectiva a proposta de emissão de 

Cartão de Crédito Bradesco mencionada na contestação, permaneceu 

inerte conforme certidão do Id. 28012561. Registra-se, que as faturas do 

cartão de crédito, por si só, não comprovam a contratação do produto pelo 

autor. Nesse contexto, trago a baila a súmula 532/STJ: “Constitui prática 

comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa 

solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito 

à aplicação de multa administrativa.”. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, DO CPC) - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO 

BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor 

responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de 

defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. A condenação da ré ao pagamentos das despesas e custas 

processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT, Ap 113437/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) Desta 

feita, inexistindo provas de que houve efetivamente vínculo jurídico 

firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de indevida da 

cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna 

nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral No caso, embora esteja configurada a responsabilidade do réu 

pela inscrição indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, razão não assiste ao autor quanto ao dever ressarcitório. Com 

efeito, a atual orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o 

devedor obsta a concessão de indenização por danos morais, em 

decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição em cadastros de 

restrição creditícia, que, por força da preexistência de legítima anotação, 

não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte de terceiros, 

assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito processual civil e 

bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. 

Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. 

Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existia 

outro apontamento em seu nome, realizados por empresa/instituição 

distinta. Assim, embora a parte autora afirme que tais apontamentos 

também eram irregulares e que existem demandas judiciais ajuizadas por 

tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento acerca de sua 

licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o requerente só 

faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza necessária, que 

todas as inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes eram 

ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua pretensão, pois as 

inscrições feitas em seu nome têm presunção de legitimidade, até prova 

em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO 

CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME 

DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando 

devidamente comprovada a fraude realizada por terceira pessoa, que 

efetuou a contratação em nome do autor, deve a fornecedora de serviços 

ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados, em razão da sua 

atividade. - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição 

(Súmula 385, do STJ). A negativação anterior no cadastro de 

inadimplentes presume-se legítima até que haja prova em contrário”. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos 

Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da 

súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não 

apresenta qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em 

discussão o cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial tão-somente para declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 19 

de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-44.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000200-44.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ROMILDO JOSE DO 
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NASCIMENTO REQUERIDO: AGUAS DE SAO JOSE S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que o autor concordou com os valores 

depositados, postulando pelo seu levantamento, conforme certidão do Id. 

28074422. Desta feita, havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 18 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-38.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010253-38.2014.8.1.0033 AUTOR: CASSIANO 

GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A E 

LOSANGO PROMOÇÕES E VENDA DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as 

partes acerca do retorno dos autos. Nada sendo postulado em 5 (cinco) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de novembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-53.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FIALHO MIDON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-53.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:JORGE FIALHO 

MIDON JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON DE 

SOUZA, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 

05/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA 

SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010001-06.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUSA FISCHER BUSS (EXECUTADO)

 

Visto. Considerando a certidão cartorária e o decurso de prazo, intime-se 

a parte exequente para requerer o que de direito, n oprazo de 5 (cinco) 

dias e voltem para decisão. São José do Rio Claro, 19 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-98.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR EDUARDO KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1001147-98.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MOACIR EDUARDO 

KUHN REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do feito (Id. 

26587437). Registra-se que resta desnecessário a concordância da parte 

requerida com o pedido de desistência, nos termos do enunciado n. 90 do 

Fonaje. Desta feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 19 de 

janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-72.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 1000224-72.2019.8.11.0033 REQUERENTE: FERNANDO LUIZ 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por FERNANDO LUIZ DA SILVA, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Em sede de contestação, o requerido arguiu, 

preliminarmente, a ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, verifica-se 

o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser indevido. 

Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 
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vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor R$ 64,84 (sessenta e quatro reais 

e oitenta e quatro centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 
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julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010477-44.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010477-44.2012.8.11.0033 EXEQUENTE: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EXECUTADO: COMERCIO DE 

MADEIRAS FELIZ LTDA – EPP SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA em face de COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP 

Regularmente intimada para indicar bens passíveis de penhora, a 

exequente permaneceu silente, conforme certidão do Id. 28009918. Desta 

feita, inexistindo bens penhoráveis, forçoso é a extinção do feito nos 

termos do art. 53, §4, da Lei nº. 9.099/95. “Art. 53. § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Isto posto, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da 

Lei nº. 9.099/95l. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000166-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Sobre a certidão cartorária, intimem-se as partes para 

manifestação, em 5 (cinco) dias. São Jose do Rio Claro, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14430 Nr: 1783-77.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GARGIULO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JURANDIR FIORUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A parte Exequente requereu a penhora de veículos cadastrados em nome 

do Executado e, para tanto, procedi, inicialmente, à consulta dos bens 

existentes em seu CPF (consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59772 Nr: 1375-32.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462/MT

 Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado ao acusado em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com 

fulcro assente no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 109, inciso V 

do Código Penal.Com o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as 

baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro - MT, 15 de 

janeiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000388-23.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FEIFERBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO FEIFERBERG (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de Ação de Alvará Judicial, proposto por Lucia 

Feiferberg, em face do de cujus João Feiferberg, todos devidamente 

qualificados nos autos. O procedimento judicial visa o levantamento de 

valores depositados na conta bancária do de cujus, existente na conta 

bancária (corrente/poupança) n.° 7.712-7 e agência 1843, Banco do 

Brasil; juntou documentos. Recebida a inicial, determinou a citação por 

edital dos eventuais herdeiros e requisitou informações ao Banco sobre 

eventuais valores contidos na conta bancária da de cujus; informações 

advindas do Banco com saldo em conta bancária. É o relatório. 

Fundamento e decido. O alvará judicial deve ser concedido. Analisando os 

documentos juntando com a inicial, verifico que, apesar da Requerente 

não ser a única herdeira/meeira declarada na certidão de óbito da de 

cujus, as demais herdeiras renunciaram seu quinhão hereditário (Escritura 

Pública de Renuncia de Direitos Hereditários registrada no livro n.º 76, fls. 

18). Em relação a bens a inventariar, consta informação que inexistem. 

Considerando que não há necessidade da abertura de inventário ou 

arrolamento, para o resgate de valores de pouca monta depositados em 

conta, nos termos do art. 1.º da Lei Federal n.º 6.858/80, a medida 

requerida deve ser concedida para a Requerente. DISPOSITIVO. I. Diante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para liberar o saldo da conta 

bancária (corrente/poupança) n.° 7.712-7 e agência 1843, Banco do Brasil 

e os demais valores informados no id 22023936, ressalvando-se, por 

derradeiro, os direitos de terceiros eventualmente não citados para o 
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processo, ou de eventuais interessados não mencionados, aplicando-se, 

havendo provocação, o disposto no artigo 563 do CPC. II. Expeça-se 

alvará de levantamento de valores. III. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. IV. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providencias. Vila Rica – MT, 16 de dezembro de 2019. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Autos ID N.º 1000391-75.2018.8.11.0049 Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiência, redesigno a 

audiência anteriormente designada nos presentes autos, para o dia -

-10/02/2020, às 09h00min (horário de Cuiabá/MT). Procedam as intimações 

necessárias, constando as advertências legais. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Vila Rica - MT, 04 de dezembro de 2019. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-17.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Autos ID N.º 1000369-17.2018.8.11.0049 Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiência, redesigno a 

audiência anteriormente designada nos presentes autos, para o dia -

-17/02/2020, às 09h00min (horário de Cuiabá/MT). Procedam as intimações 

necessárias, constando as advertências legais. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Vila Rica - MT, 04 de dezembro de 2019. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-87.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE COLERAUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Autos ID N.º 1000332-87.2018.8.11.0049 Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiência, redesigno a 

audiência anteriormente designada nos presentes autos, para o dia -

-10/02/2020, às 09h30min (horário de Cuiabá/MT). Procedam as intimações 

necessárias, constando as advertências legais. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Vila Rica - MT, 04 de dezembro de 2019. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-64.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO DELFINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Autos ID N.º 1000437-64.2018.8.11.0049 Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiência, redesigno a 

audiência anteriormente designada nos presentes autos, para o dia -

-10/02/2020, às 11h30min (horário de Cuiabá/MT). Procedam as intimações 

necessárias, constando as advertências legais. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Vila Rica - MT, 04 de dezembro de 2019. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-32.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Autos ID N.º 1000368-32.2018.8.11.0049 Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiência, redesigno a 

audiência anteriormente designada nos presentes autos, para o dia -

-17/02/2020, às 08h30min (horário de Cuiabá/MT). Procedam as intimações 

necessárias, constando as advertências legais. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Vila Rica - MT, 04 de dezembro de 2019. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-27.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000336-27.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo acerca da 

redesignação da audiência para o dia --10/02/2020, às 11h00min (horário 

de Cuiabá/MT). Vila Rica/MT, 9 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU 

Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-72.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KLAIR SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000333-72.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo acerca da 

redesignação da audiência para o dia 10/02/2020, às 10h30min (horário de 

Cuiabá/MT). Vila Rica/MT, 9 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-27.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000336-27.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo acerca da 

redesignação de audiência para o dia 10/02/2020, às 11h00min (horário de 

Cuiabá/MT). Vila Rica/MT, 9 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000249-71.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. J. D. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora da audiência de mediação 

designada para o dia 20/02/2020 às 12:30 Horas-MT, no CEJUSC. Vila 

Rica/MT, 13 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000794-10.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora da audiência de mediação 

designada para o dia 27/02/2020 às 08:00 Horas-MT, no CEJUSC. Vila 

Rica/MT, 13 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000433-27.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. P. (REU)

M. I. D. S. A. (REU)

N. S. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000433-27.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo para comparecer 

a audiência de mediação designada para o dia 28 de fevereiro de 2020, às 

08h00min (Horário de Cuiabá-MT), na sala Cejusc. Vila Rica/MT, 13 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000093-49.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO BERNACCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL CARDOSO MORAES OAB - GO27101 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora da audiência de conciliação 

designada para o dia 28/02/2020 às 13:30 Horas-MT no CEJUSC. Vila 

Rica/MT, 14 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-68.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOZINA DE SOUZA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

R ICA DE C I S Ã O  P r o c e s s o :  1 0 0 0 0 4 0 - 6 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 9 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARMOZINA DE SOUZA E SILVA RÉU: 

INSS Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 
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antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O feito 

preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e 

regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

27/02/2020, às 12h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 17 de setembro de 2019. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-33.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000355-33.2018.8.11.0049. AUTOR(A): 

DANIEL RODRIGUES COSTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o 

julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram presentes 

nenhuma das hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O 

feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido 

e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os 

requisitos para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já 

almejada pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para 

o dia 17/02/2020, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 17 de setembro de 2019. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-05.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000331-05.2018.8.11.0049. AUTOR(A): 

FABIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA RÉU: INSS Vistos. Analisando os autos, 

entendo não ser possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se 

encontram presentes nenhuma das hipóteses do artigo 355 do Novo 

Código de Processo Civil. O feito preenche os requisitos necessários para 

seu desenvolvimento válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do 

CPC, julgo saneado o processo. Fixo como ponto controvertido se a Parte 

Autora preenche os requisitos para a obtenção do benefício perseguido. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir – justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a 

prova testemunhal já almejada pelas partes. Designo Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 17/02/2020, às 12h30min (horário oficial 

de Mato Grosso). Intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhadas de seus respectivos Advogados/Procuradores e 

testemunhas. Consigno que, acaso as partes pretendam que as 

testemunhas sejam intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser 

depositado em cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias. 

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 17 de setembro 

de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-51.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000315-51.2018.8.11.0049. AUTOR(A): 

CASSIA BARROS DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o 

julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram presentes 

nenhuma das hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O 

feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido 

e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os 

requisitos para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já 

almejada pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para 

o dia 27/02/2020, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 17 de setembro de 2019. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000672-31.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. O. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000672-31.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo acerca da 

redesignação da Sessão de Conciliação para o dia 03/02/2020 às 

12:30hrs (Horário Oficial de Cuiabá-MT), bem como intimá-lo acerca da 

certidão Srº Oficial de Justiça conforme documento ID 24423817, e 

consequente recolhimento da diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 
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Rica/MT, 14 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000694-89.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000694-89.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar parte autora para comparecer 

a perícia médica agendada para o dia 03 de março de 2020, às 09h00min 

(horário de Brasília), a ser realizada no Pronto Atendimento Municipal de 

Saúde, localizado na cidade de Santa Cruz do Xingú/MT, portando todos 

os exames e laudos que possuir. Vila Rica/MT, 15 de janeiro de 2020 

MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestora de Secretaria SEDE DA 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-47.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MILAINE DE SOUZA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000313-47.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar parte autora para comparecer 

a perícia médica agendada para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 

13h00min (horário de Brasília), a ser realizada no CAPS, localizado na Rua 

12, n° 91, Setor Norte, portando todos os exames e laudos que possuir. 

Vila Rica/MT, 15 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA 

JACOBINA Gestora de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000418-24.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO LOURENCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de:Intimar o polo ativo da audiência de instrução 

designada para o dia 19/05/2020 às 09h00min (Horário de Cuiabá-MT). Vila 

Rica/MT, 15 de janeiro de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-45.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar o polo ativo da audiência de instrução 

designada para o dia 28/04/2020, às 09h00min (horário oficial de Mato 

Grosso). Vila Rica/MT, 15 de janeiro de 2020. RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-53.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar o polo ativo da audiência de instrução 

designada para o dia05/05/2020, às 08h30min (horário oficial de Mato 

Grosso). Vila Rica/MT, 15 de janeiro de 2020. RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-71.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARLLY MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000098-71.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo para apresentar 

nos autos a guia da diligência do Srº Oficial de Justiça, tendo em vista que 

fora apresentado somente o comprovante de pagamento. Vila Rica/MT, 15 

de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001039-21.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ROSA DA SILVA (ESPÓLIO)

JOSE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001039-21.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo do inteiro teor da 

decisão documento ID 27693328, mais precisamente para que, 

ultrapassado o prazo assinalado de 15 (quinze) dias, informar a este Juízo 

se foi, ou não, cumprido o determinado; a fim de que este Juízo 

implemente, ou não, outras medidas para cumprimento da presente 

decisão, INCLUSIVE NA SEARA CRIMINAL. Vila Rica/MT, 15 de janeiro de 

2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL 

DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001114-60.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELMIR SERGIO PORTOLAN OAB - RS23219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001114-60.2019.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 15 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000505-77.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANCHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HENRIQUE ANCHESKI (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000505-77.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo para apresentar 

os quesitos para a pericia médica. Vila Rica/MT, 16 de janeiro de 2020 

RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000944-88.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. R. D. (REQUERIDO)

C. D. L. R. (REQUERIDO)

 

Vistos. Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno 

audiência de instrução apontada no andamento retro, para o dia 

07/04/2020, às 16hs30 (horário de MT). Comunique-se o Juízo 

Deprecante. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001121-52.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (IMPETRADO)

 

Autos Id. 1001039-21.2019.8.11.0049 Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Robson Silva Costa em face do Excelentíssimo 

Senhor Governador, todos devidamente qualificados nos autos. O 

Impetrante alega, em síntese, que seu genitor, o Sr. Donezete Legal da 

Costa se encontra internado no Pronto Socorro desta cidade de Vila 

Rica/MT, com indicação para transferência urgente para a realização do 

procedimento médico de craniectomia – cirurgia para reversão de quadro 

de TCE, e necessita ainda de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). 

Em que pese a gravidade de seu quadro e a necessidade de urgência do 

procedimento, até o momento não foi obtida a vaga e nem tampouco 

viabilizado o acesso ao serviço de saúdo necessário para a solução do 

caso. Vieram os autos conclusos nesta data. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Sem delongas. Considerando que a Vara especializada do E. Tribunal de 

Justiça para processar e julgar todos os feitos relativos à Saúde Pública 

do Estado de Mato Grosso, é a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande/MT e considerando ainda, que o Patrono 

do Impetrante mediante comparecimento ao edifício deste Fórum informou 

que dada a urgência da causa redistribuirá a presente ação mandamental 

naquela Comarca, verifico que não resta outra sorte a não ser a extinção 

dos presentes autos. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquive-se. Vila Rica - 

MT, 20 de dezembro de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000054-52.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação monitória proposta pela Cooperativa de crédito, 

poupança e investimento do Araguaia e xingú – SICREDI ARAXINGU, em 

desfavor de Roneir Sebastião de Oliveira, todos devidamente qualificados. 

A Requerente informa a composição amigável do litigio (id 24301411). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento e DECIDO. Sem 

delongas. Haja vista o acordo formulado entre as partes, não vejo óbice 
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quanto a sua homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo, apresentado 

pelas partes no id 24301411, tornando-o parte integrante desta sentença, 

nos termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. 

custas e taxas, conforme o acordado. Transitada em julgado a presente 

decisão, proceda ao arquivamento do feito com as providências 

necessárias. Expeça-se o necessário. P.R.I. Cumpra-se. Vila Rica – MT, 

09 de dezembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-38.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DOMILSON FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000333-38.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 28120370. Vila 

Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000912-83.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA IREMA ANCHESKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000912-83.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 20 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-49.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000438-49.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes para que, no prazo, 

manifestem-se acerca do Laudo Médico Pericial juntado aos autos ID 

27283837. Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000935-29.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA LACERDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - CONFRESA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000935-29.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: determino que o Requerente emende 

a inicial em 15 (quinze) dias. Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000913-68.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000913-68.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: determino que o Requerente emende 

a inicial em 15 (quinze) dias. Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000974-26.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSTA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000974-26.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: determino que o Requerente emende 

a inicial em 15 (quinze) dias. Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000441-04.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:
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L. A. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CLEIA MORAES GOMES OAB - 010.036.411-05 (REPRESENTANTE)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. E. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE VILA RICA/MT 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000441-04.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da Carta Precatória juntada aos autos ID 28127902. 

Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA 

JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-83.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TORRES VEDANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMAR NETO E CIA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000815-83.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para, 

querendo, no prazo legal, manifeste-se acerca da Contestação ID 

26960938. Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-37.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO BERNACCHI (EXECUTADO)

DORCELINA TEODORA DE FARIA (EXECUTADO)

ADILSON ROBERTO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000152-37.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 27576758. Vila 

Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-37.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDILENE ANTONIA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001025-37.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: determino que o Requerente emende 

a inicial em 15 (quinze) dias. Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000932-74.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRUTUOSO ROCHA FONSECA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000932-74.2019.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000959-57.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000959-57.2019.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-40.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS BIGATON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000307-40.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 13 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000415-69.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO TARABERI KARAJA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000415-69.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 13 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-60.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO GOMES COL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000047-60.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 20 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000916-23.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAETANO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000916-23.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: determino que o Requerente emende 

a inicial em 15 (quinze) dias. Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000241-60.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000241-60.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: manifestar-se nos autos quanto ao 

relatório do NAT acostado (ID nº 26306177). Vila Rica/MT, 20 de janeiro de 

2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL 

DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71769 Nr: 2234-58.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR, DORGEVAL TEODORO DOS 

SANTOS, VAGNER CORREIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marlon Gimenez 

Barbosa - OAB:10485/RO, MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483/MT, NATALY GIMENEZ BARBOSA - OAB:26244/O, SÉRGIO 

ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 (...) Colhido o parecer Ministerial (fl. 383 – ANEXO XV), este Magistrado 

indeferiu o pedido de reconsideração, uma vez que a Defesa não juntou 

qualquer documento que comprove as ameaças, deixando de apresentar 

até mesmo os nomes dos detentos que, em tese, possuem dissabores 

com o Paciente (fls. 385/386 – ANEXO XVI);Considerando que a Defesa 

do Paciente Dorgeval Teodoro dos Santos apresentou renúncia aos autos 

no dia 01/12/2019 (fl. 387/387-v – ANEXO XVII), por sua vez, a Defesa do 

Acusado Vagner Correia pugnou pela redesignação da audiência 

anteriormente designada nos autos (fls. 388/389 – ANEXO XVIII), este 

Juízo entendeu por bem redesignar a audiência para o dia 12/02/2020 (fl. 

390 – ANEXO XIX).Considerando a renúncia da Defesa do Paciente, este 

Magistrado determinou a intimação do mesmo, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, constitua nova Defesa Técnica, sob pena de ser-lhe 

nomeado Defensor Dativo (fl. 415 – ANEXO XX).Por fim, vale ressaltar que 

a Defesa não demonstrou/provou qualquer perigo que o Paciente possa 

sofrer ao ser recambiado para a Cadeia Pública desta Comarca de Vila 

Rica/MT, pelo que, apenas alegou a existência de dissabores com alguns 

detentos e informou que na Comarca de Barra do Garças/MT, o Paciente 

possui emprego, endereço fixo, família e encontra-se em “processo 

contínuo de recuperação”, o que já foi consignado por este Magistrado, 

conforme ANEXO XVI.Sendo estas as informações que me cumpria 

prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2699 de 2710



outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo 

meus pro testos da mais  per fe i ta  es t ima e d is t in ta 

consideração.Respeitosamente,IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de DireitoAO 

EXCELENTÍSSIMO SENHORDESEMBARGADOR GILBERTO 

GIRALDELLIRELATOR DO HC Nº 1018296-12.2019.8.11.0000 3ª CÂMARA 

CRIMINAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUIABÁ-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72283 Nr: 2583-61.2019.811.0049

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Autos ID N.º 72283

Vistos.

Em tempo, considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, retifico a data da audiência já designada nos presentes autos, 

para o dia 21/02/2020, às 10h30min (horário de Cuiabá/MT).

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 1701-46.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para, caso 

queira, impugnara à contestação de fls. 135/146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64758 Nr: 762-56.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DA MATA LTDA, MARCO 

ANTONIO LIMA E ARANTES, CHRISTIAN CONDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250-MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT, TAÍSE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO 

PORTO - OAB:13.232-MT

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de Supermercado da Mata Ltda, através de 

seus co-responsáveis Marco Antonio Lima e Arantes e Christian Conde, 

todos devidamente qualificados.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 4/7; às fls. 8/9 fora 

determinado a citação dos executados, e antes de ser juntado aos autos o 

comprovante de citação, o co-responsável, Christrian Conde, indicou bens 

a penhora (fls. 13), e a parte Executada, através de seu sócio gerente, 

Marco Antonio Lima e Arantes, apresentou Exceção de Pré-Executividade 

(fls. 17/48), aduzindo, em síntese, ilegitimidade passiva “ad causam” e erro 

formal na certidão de dívida ativa.

Em prazo de impugnação, o Excepto/Exequente ofereceu ampla 

resistência à pretensão da parte devedora, requerendo, ao final, o 

prosseguimento da ação de execução (fls. 50/57).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e DECIDO.

Sem delongas.

 Extraem-se dos autos que os Excipientes/Executados alegam em sede de 

Pré-Executividade que a empresa Executada não é parte legítima para 

figurar no pólo passivo da ação de execução, pois “...a CDA 2017191576 

decorre de lançamento de ICMS – Estimativa Simplificada por ausência de 

recolhimento de referido imposto na operação fiscal relativa à Nota Fiscal 

de Produtor nº 000280, emitida em 1/6/2012, ...tem por Remetente: Marco 

Antonio Lima e Arantes – CPF 554.787.356-04...o exequente promoveu o 

lançamento do ICMS, lavrando Auto de Infração com imposição de multa 

contra pessoa jurídica de direito privado – Supermercado da Mata Ltda 

(fls. 19/20).”, requerendo assim a decretação da ilegitimidade passiva e a 

consequente extinção da execução.

Em análise perfunctória dos presentes autos, verifico existir razão o 

Excipiente, uma vez que o Excepto em fase de impugnação à Exceção de 

Pré-Executividade, somente apresentou um extrato informando que houve 

o parcelamento da dívida, deixando de apresentar um documento mais 

contundente que pudesse comprovar como foi efetuado o parcelamento e 

quem o realizou; bem como, demonstrar a regularidade da CDA.

Ademais, o Excipiente apresentou documentos retirados do site da 

SEFAZ/MT, que em tese, comprovam que a nota fiscal, a qual originou a 

CDA dos presentes autos, foi emitida em nome de pessoa física, e a CDA 

foi emitida em nome da pessoa jurídica, ou seja, efetuou o lançamento do 

tributo e autuação de contribuinte diverso.

Desta maneira, diante dos fatos e fundamentos alhures, e do requerimento 

do Excipiente JULGO PROCEDENTE a presente Exceção de 

Pré-Executividadede de fls. 17/25, DECLARANDO a ilegitimidade passiva 

do Excipiente/Executado, e por conseguinte, DECLARO extinta a presente 

execução, com base no inciso I, parágrafo único, do artigo 803 do Código 

de Processo Civil, uma vez que não é possível reconhecer a legitimidade 

do polo passivo, considerando os documentos trazidos aos autos.

Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais, 

no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Transitado em julgado a presente decisão, arquive-se os autos.

Publique. Registre-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70900 Nr: 1650-88.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO, RODRIGO 

GALDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDYARA WINTER 

CAVALCANTE - OAB:16.713/MT, KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267-A

 Vistos...REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE 

DECRETADA, em desfavor dos Acusados DIEGO DAVID DA SILVA 

BULCÃO e RODRIGO GALDINO DOS SANTOS.Outrossim, fica a presente 

revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo 

Penal, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de 

cada mês, para informar e justificar atividades;b) proibição de frequentar 

bares, boates e locais congêneres; c) comparecimento a todos os atos do 
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processo, bem como manter seu endereço atualizado; e d) A proibição de 

alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo. FICAM 

ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA 

DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE 

DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA em nome de DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO e RODRIGO 

GALDINO DOS SANTOS, salvo se por outros motivos os mesmos não 

devam permanecer presos.Ciência ao Ministério Público e as 

Defesas.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72187 Nr: 2520-36.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEY MARIANO DOS SANTOS, SIDNEY 

VELOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - OAB:15.201-MT

 Autos Cód. nº 72187.

Vistos.

Trata-se de pedido de Reconsideração de Prisão Preventiva formulado 

pela Defesa Técnica do Acusado Franciney Mariano dos Santos, o qual foi 

denunciado, juntamente com o Acusado Sidney Veloso Barbosa, pela 

conduta descrita nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, 

na forma do artigo 29, caput e 69, ambos do Código Penal.

A Defesa do Acusado Franciney alega, em síntese, predicados pessoais 

e questões atinentes ao mérito da presente ação penal (fls. 116/123).

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido, alegando que os motivos ensejadores da prisão 

cautelar permanecem presentes e os argumentos trazidos pela Defesa 

são insuficientes afastá-los (fls. 125/126).

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva do 

Acusado, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os 

requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que 

este Juízo já declinou na decisão de fls. 44/43, corroborado nesse 

momento pela manifestação do Parquet, a qual é pelo indeferimento do 

pedido.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, ao contrário do alegado 

pela Defesa do Acusado, observo que os motivos determinantes da prisão 

anteriormente decretada mantêm-se inalterados; e os argumentos 

apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da 

prisão do postulante, ademais a segregação cautelar foi decretada a 

menos de 01 (um) mês e a denúncia já restou devidamente recebida (fls. 

108), com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

19/02/2020, isto é, um mês após o término do recesso dos advogados, 

não caracterizando qualquer excesso de prazo na formação da culpa.

 Noutro giro, as alegações referente a negativa de comercialização das 

substâncias e o pedido de desclassificação do delito para usuário, 

referem-se à questões meritórias, não cabendo análise, ao menos por ora, 

por parte deste Magistrado.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor 

do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas 

cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração 

fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, 

inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Requerente/Denunciado.

Intime-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências. Ciência ao Ministério Público Estadual e Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10607 Nr: 627-64.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOMO, LENIRA CARVESAN MOMO, GILNEI 

ANTONIO MOMO, ADRIANA MEDIANEIRA RIGHI DE RIGHI MOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA, LOURIVAL 

LOUZA JÚNIOR, ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, MARIA 

ANGELICA URBANO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNARDINO 

- OAB:12.027, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - OAB:5102-A/GO, 

SAUL RIBEIRO DE ASSIS NETO - OAB:8812-A/MT, THIAGO PEREIRA 

GOMES RIBEIRO - OAB:29582/GO

 Autos Cód. 10607

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, movido por Mário Alves Ribeiro, 

Caio Mário Caldeira Brant Ribeiro e Saul Ribeiro de Assis, em desfavor do 

Espólio de Lorival Louza, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Considerando que o Contador Judicial, às fls. 1.463/1.464, juntou aos 

presentes autos os cálculos individualizados, conforme restou 

determinado às fls. 1.461/1.462, intimem-se a parte Executada, para que, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, deposite o valor remanescente do 

débito (fls. 1.463/1.464), sob pena de penhora.

No mais, considerando tratar-se de valores incontroversos nos autos, 

defiro a petição de fls. 1.465 no tocante à expedição de alvará judicial de 

levantamento dos valores depositados, atentando-se às contas bancárias 

informadas às fls. retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 17960 Nr: 1052-86.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TEODORO DE FARIA, 

BENEMÉRITO PEREIRA DE ARAÚJO, CATARINA DA COSTA E SILVA DE 

JESUS, MARIA MIRENE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:1516/RO, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, IGNEZ 

MARIA MENDES LINHARES - OAB:4979/MT, PAULO ROBERTO 

TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. Retro, devendo ser expedido o necessário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44313 Nr: 1249-02.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDELE MAGNÓLIA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora quanto a 

devolução de mandado de fls. 97, com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61340 Nr: 1864-50.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO ZANINI, MAIKEL ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA AUGUSTA 

WARMLING - OAB:21887/O, LUIZ GONZAGA WARMLING - OAB:8.560, 

MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JÚNIOR - OAB:10.369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Elvio Zanini em face de FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO todos qualificados nos autos.

Após regular andamento do feito, as partes efetuaram acordo extrajudicial 

e requereram a desistência do feito, com consequente extinção sem 

resolução do mérito (fls. 199/200).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Em analise preliminar dos presentes autos, verifico que deve ser aplicado 

o que dispõe o § 5°, inciso VIII, do artigo 485, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 199.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Código de Processo Civil.

 Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas, 

bem como revogo eventuais liminares anteriormente concedidas.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64674 Nr: 712-30.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPJ, ADPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYCA VILELA 

GUIMARÃES - OAB:27266/O, SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - 

OAB:23379/O

 Estado, ex vi: “(...) Os predicados pessoais não autorizam, em si, a 

revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição 

jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG), notadamente em tráfico de 

drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança 

pública. (...) Inviável a substituição da medida extrema por cautelares 

alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes 

aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto, quais sejam, 

acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC nº 276.241/PE).” (HC 

127767/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016) (grifei)Portanto, os 

argumentos apresentados pela Defesa do Acusado não afastaram o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.Isto posto, com arrimo nestes 

fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado ALAN 

DE PAULA FRANÇA.No mais, considerando a informação do cumprimento 

do Mandado de Prisão expedido em desfavor do Acusado Valdivino 

Pinheiro Júnior, no Juízo da Comarca de Redenção/PA (fls. 135/136), 

determino a expedição de Carta Precatória àquele Juízo para fins de 

regularização da prisão, sendo que, desde já, concedo a anuência para a 

transferência do Acusado para a Cadeia Pública desta Comarca.Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa. Às providências, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21360 Nr: 1618-98.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO BENTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUÉ SILVA 

MARINHO, para devolução dos autos nº 1618-98.2010.811.0049, 

Protocolo 21360, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51677 Nr: 1727-39.2015.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZINEIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELENA PEREIRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1727-39.2015.811.0049, 

Protocolo 51677, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41837 Nr: 1481-48.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURI ALBANO KOCHHANN, ERNI EDGAR 

KOCHHANN-ME, DANILO MARTINS SAYD SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da PARTE AUTORA DO 

TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46797 Nr: 837-37.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDELE MAGNÓLIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da PARTE AUTORA DO 

TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41837 Nr: 1481-48.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURI ALBANO KOCHHANN, ERNI EDGAR 

KOCHHANN-ME, DANILO MARTINS SAYD SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora quanto as 

correspondências devolvidas de fls. 69/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 1614-90.2012.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE SERRANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2666 Nr: 596-20.2001.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO BUENO DA SILVA, Cpf: 

14888610134, Rg: 522292/2º VIA, Filiação: Olivia Bueno de Azevedo e 

João Lopes da Silva, data de nascimento: 10/05/1953, brasileiro(a), natural 

de Edeia-GO, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, 

PARA COMPARECER A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20/02/2020, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO DE 

CUIABÁ-MT), NO EDIFÍCIO DO FÓRUM LOCALIZADO NO ENDEREÇO 

ABAIXO INDICADO.

Despacho/Decisão: Autos ID N.º 2666Vistos.Considerando a necessidade 

de readequação da pauta de audiência, redesigno a Sessão de 

Julgamento anteriormente designada nos presentes autos, para o dia 

20/02/2020, às 08h00min (horário de Cuiabá/MT).Procedam as intimações 

necessárias, constando as advertências legais.Expeça-se o 

necessário.Intime-se o Ministério Público e a Defesa, atentando-se para a 

decisão de fls. 180.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 08 de janeiro de 2020

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 1268-47.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, GENEON 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03524273530, Rg: 1460675410, Filiação: Adalice Carbalho Malaquias dos 

Santos e Sebastião Pereira dos Santos, data de nascimento: 18/01/1988, 

brasileiro(a), natural de Brasília-DF, convivente, serviços gerais e 

atualmente em local incerto e não sabido GENEON RIBEIRO DE SOUZA, 

Cpf: 93201672149, Rg: 4.170.691, Filiação: Aniquerson Pereira de Souza e 

Aldaires Ribeiro de Souza, data de nascimento: 07/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), pintor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS RÉUS, ACIMA QUALIFICADOS, 

PARA QUE COMPAREÇAM A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL 

DO JÚRI QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 

08H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE CUIABÁ-MT), NO EDÍFICIO DO FÓRUM 

LOCALIZADO NO ENDEREÇO ABAIXO LOCALIZADO.

Despacho/Decisão: Autos ID N.º 18186Vistos.Considerando a participação 

deste Magistrado no Araguaia Cidadão que se realizará no município de 

Santa Terezinha – MT, nos dias 05,06 e 07 de novembro de 2019, 

redesigno a Sessão de Julgamentoanteriormente designada nos presentes 

autos, para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 08h00min (horário de 

Cuiabá/MT).Procedam as intimações necessárias, constando as 

advertências legais.Expeça-se o necessário. Às providências.Vila Rica - 
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MT, 23 de setembro de 2019.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 08 de janeiro de 2020

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23698 Nr: 909-29.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24384 Nr: 1339-78.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:20.350/GO, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 1097-17.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11402/GO, PATRÍCIA SILVA DE BARROS - OAB:40.536/GO, 

WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO - OAB:38.748-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o v. acórdão de fl.98, nos termos da legislação vigente e do 

Prov 56/7-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para, caso queiram, manifestar(em)-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, em não havendo manifestação, os autos serão arquivados 

definitvamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 62203 Nr: 2347-80.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREOSON PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT, NELTON SCHWINGEL - OAB:14175A/MT

 Código n.° 62203

Vistos.

DEFIRO a utilização dos equipamentos requeridos pelo Ministério Público 

às fls. 294, registrando que a reprodução dos arquivos digitais deverá 

ocorrer durante a realização do julgamento e no período de sustentação 

oral destinado ao mesmo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 486-93.2016.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ FLUMIAN, JANE MARGARETTE DROPPA 

FLUMIAN, LUIZ BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAJOIAS AGROPECUARIA LTDA, ITACIR 

FERNANDES SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:6.090 OAB/GO

 Código n.º 52855

Vistos.

 INDEFIRO o pedido de fls. 430, DEVENDO o Senhor Gestor proceder à 

devolução da missiva ao Juízo Deprecante, com as anotações e baixas 

necessárias.

De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica/MT, 15 de janeiro de 2020.

Janaina Cristina de Almeida

JUIZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 71769 Nr: 2234-58.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR, DORGEVAL TEODORO DOS 

SANTOS, VAGNER CORREIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marlon Gimenez 

Barbosa - OAB:10485/RO, MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483/MT, NATALY GIMENEZ BARBOSA - OAB:26244/O, SÉRGIO 

ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Código n.º 71769.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno o horário 

da audiência de instrução apontada às fls. retro, para às 15hs, do mesmo 

dia marcado, qual seja 12/02/2020, às 15hs00 (horário de MT).

 Intimem-se.

 As providencias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2704 de 2710



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 72187 Nr: 2520-36.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEY MARIANO DOS SANTOS, SIDNEY 

VELOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - OAB:15.201-MT

 Código n.º 72187.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

de instrução apontada às fls retro, para o dia 21/02/2020, às 14hs30 

(horário de MT).

 Intimem-se.

 As providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 61938 Nr: 2208-31.2017.811.0049

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 61938.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, vez que o Magistrado 

titular da Comarca se encontra no gozo de férias regulamentares, 

redesigno audiência apontada às fls. retro, para o dia 24/03/2020, às 

15hs30mim (horário de MT).

 Intimem-se.

 As providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 71907 Nr: 2336-80.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 71907.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, vez que o Magistrado 

titular da Comarca se encontra no gozo de férias regulamentares, 

redesigno audiência de instrução apontada às fls. retro, para o dia 

10/02/2020, às 15hs00 (horário de MT).

 Intimem-se.

 As providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42985 Nr: 265-18.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Código n.º 42985.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, vez que o Magistrado 

titular da Comarca se encontra no gozo de férias regulamentares, 

redesigno audiência apontada às fls. retro, para o dia 29/04/2020, às 

15hs00mim (horário de MT).

 Intimem-se.

 As providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44056 Nr: 975-38.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUMAR LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Código n.º 44056.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, vez que o Magistrado 

titular da Comarca se encontra no gozo de férias regulamentares, 

redesigno audiência apontada às fls. retro, para o dia 29/04/2020, às 

16hs00mim (horário de MT).

 Intimem-se.

 As providencias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 800-68.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Código n.º 64818.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, vez que o Magistrado 

titular da Comarca se encontra no gozo de férias regulamentares, 

redesigno audiência apontada às fls. retro, para o dia 29/04/2020, às 

14hs00mim (horário de MT).

 Intimem-se.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 66783 Nr: 2018-34.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO MORAES CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 66783.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

de instrução apontada às fls. retro, para o dia 02/04/2020, às 15hs30 

(horário de MT).

 Intimem-se.

 As providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-29.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALVES BORGES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDI VENANCIO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Na audiência presidida pela 

conciliadora, nos termos do artigo 22 da Lei 9.099/95 as partes celebraram 

acordo (ID nº 2399246 ), sendo os autos remetidos para homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, 

JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.h Transitada em julgado a presente, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. VILA 

RICA, 7 de novembro de 2019. Ivan Lúcio Amarante Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-90.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARENI ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Inicialmente, compulsando os 

autos verifiquei que não foi expedido ofício ao SERASA/SPC para 

exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes; dessa 

forma, cumpra-se a determinação com a máxima urgência Recebo o 

cumprimento de sentença e determino a intimação do executado para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do 

FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Proceda-se a atualização do débito. Intimem-se. Cumpra-se. 

VILA RICA, 4 de novembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-21.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OLIVEIRA PARDIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após a realização de audiência, as 

partes promovente e promovida, celebraram acordo (evento nº 

25301527), sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. VILA RICA, 7 de 

novembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-79.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Na audiência presidida pela 

conciliadora, nos termos do artigo 22 da Lei 9.099/95 as partes celebraram 

acordo (evento nº 25769176), sendo os autos remetidos para 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, 
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por sentença, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.h Transitada em julgado a 

presente, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. VILA RICA, 7 de novembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-85.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DOS SANTOS BARROS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após a realização de audiência, as 

partes promovente e promovida, celebraram acordo (ID nº 25880838), 

sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. VILA RICA, 7 de 

novembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-13.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA ALVORADA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. BARROS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após a realização de audiência, as 

partes promovente e promovida, celebraram acordo (ID nº 25847768), 

sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. VILA RICA, 7 de 

novembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000090-31.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MOURA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após a realização de audiência, as 

partes promovente e promovida, celebraram acordo (evento nº 

24181757), sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. VILA RICA, 7 de 

novembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARTANTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-89.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BONAVIGO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MAICA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA 

DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso 

relatório. Na audiência presidida por conciliadora, nos termos do artigo 22 

da Lei 9.099/95, as partes celebraram acordo extrajudicial sendo os autos 

remetidos para homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Intimem-se. Transitada em julgada a sentença, 

arquivem-se os autos digitais. Cumpra-se. VILA RICA, 12 de novembro de 

2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-43.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA ALVORADA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONNY MEDRADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após a realização de audiência, as 

partes promovente e promovida, celebraram acordo (evento nº 

25847783), sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. VILA RICA, 7 de 

novembro de 2019. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000855-65.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADNALVA PEREIRA SIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 5 de novembro de 2019, às 13:20 

horas (MT). Certifico ainda que a requerente, saiu devidamente 

intimada,devendo a mesma comparecer na oralidade. VILA RICA, 15 de 

outubro de 2019. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000504-92.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CORTES DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 8 de agosto de 2019 , às 10 horas (MT). VILA RICA, 

4 de julho de 2019. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010009-56.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LOPES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-60.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL TIBURCIO LIBORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS OAB - TO380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010022-60.2014.8.11.0049. EXEQUENTE: MANUEL TIBURCIO LIBORIO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso I, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Atente a Secretaria para o disposto no §3º, do art. 

450 da CNGC: “...§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação. ...” Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-60.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL TIBURCIO LIBORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS OAB - TO380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010022-60.2014.8.11.0049. EXEQUENTE: MANUEL TIBURCIO LIBORIO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso I, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Atente a Secretaria para o disposto no §3º, do art. 

450 da CNGC: “...§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação. ...” Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-60.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL TIBURCIO LIBORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS OAB - TO380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010022-60.2014.8.11.0049. EXEQUENTE: MANUEL TIBURCIO LIBORIO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso I, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Atente a Secretaria para o disposto no §3º, do art. 

450 da CNGC: “...§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação. ...” Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito
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